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1 Úvod 

Vzájemné obdarovávání se je činnost, se kterou se v každodenním životě setkává každý 

z nás – ať už dar, respektive dárek, dává, přijímá nebo třeba někomu pomáhá s jeho 

výběrem. Díky tomu, že příležitostí k dávání a přijímání dárků je během roku poměrně 

hodně, tak se mi relativně často stávalo, že se na mě někdo podíval a (vědom si toho, 

které vysoké školy jsem absolventem) pronesl něco v tom smyslu, že spolu právě 

uzavíráme darovací smlouvu. Na to jsem zpravidla reagovala, že nikoliv, neboť 

v případě dárků narozeninových či vánočních jde o plnění ze společenské úsluhy. Ten 

druhý člověk obvykle pozdvihnul obočí, nechal si vysvětlit, co je společenská úsluha a 

vzápětí mě zahrnul konkrétními situacemi s otázkou, zda se v daných případech jedná o 

dar nebo o plnění ze společenské úsluhy. Dřív nebo později jsem byla v této konverzaci 

zahnána do kouta s tím, že si v jím popsaném případě nejsem jistá správnou odpovědí, 

že zkrátka nevím. 

Protože se mi to skutečně stávalo opakovaně, začala jsem se poohlížet po odborné 

literatuře, která by mi mé mezery ve vzdělání doplnila. Leč nikde jsem nenašla 

pojednání o daru natolik podrobné, aby mi pomohlo zodpovědět všechny otázky mých 

všetečných přátel a známých. Spíše jsem narážela na publikace a články pojednávající o 

darovací smlouvě jako takové, o modalitách darování, o možnosti jeho odvolání a 

podobně. A právě absence pojednání o předmětu darování samém mě přivedla 

k myšlence sepsat práci, kterou držíte v rukou. 

Cílem této práce tedy je co možná nejkomplexněji rozebrat, co je a co není způsobilé 

být předmětem darování. Co může být tím jsoucnem, jímž lze někoho obdarovat na 

základě darovací smlouvy. Kudy vede hranice mezi darem tak, jak jej chápe zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále i jen „NOZ“) ve svých ustanoveních 

§§ 2055–2078 a mezi „pouhým“ plněním ze společenské úsluhy a zdali je tato hranice 

jednoznačně určitelná. Co vlastně jsou ta kritéria, kterými bychom se měli řídit při 

hledání odpovědi na otázku, co je a co není darem ve smyslu předmětu darovací 

smlouvy. To, že laická veřejnost označuje za dar v podstatě jakékoliv bezplatné plnění, 

na základě kterého přechází vlastnictví k věci na jinou osobu, je poměrně pochopitelné. 

Ale jak precizně mezi darem coby subjektem darování a jinými podobnými bezplatnými 

plněními rozlišuje zákonodárce? Skrývá se pod každým slovem „dar“ užitým v právních 
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předpisech vždy dar ve smyslu části čtvrté, hlavy II., dílu 1., oddílu 1 aktuálního 

občanského zákoníku? A naopak – neskrývá český právní řád takovéto dary i pod 

jinými označeními? 

Dar je opravdu mnohovrstevnatý pojem, jehož obsah se mění podle vědního oboru, 

kterým je na něj nazíráno. Protože i to pomáhá k uchopení a pochopení pojmu dar, 

dovolím si v úvodu této práce drobný exkurz do psychologie, antropologie, ekonomie a 

dalších vědních oborů. 

Jak sám název práce napovídá, budu se na jejích stránkách zabývat i historickým 

vývojem pojmu dar a proměnlivostí jeho obsahu v čase. 

Naopak problematice darovací smlouvy, revokaci a redukci daru, započítávání daru na 

dědický podíl, slibu daru apod. se tato práce nebude věnovat buď vůbec, či jen v míře 

nutné pro naplnění jejích cílů. 

Výše bylo naznačeno, že český právní řád není stran „darů“ terminologicky zcela 

konzistentní. Z důvodu jednoznačného odlišení daru stricto sensu coby předmětu 

darování dle příslušného oddílu NOZ od jakýchkoliv jiných plnění, používám v této 

práci termínu dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ.  

Co se týče systematického členění práce, po obecném úvodu sestávajícím z vymezení 

důležitých pojmů, zmíněném exkurzu do jiných vědních oborů a do proměn daru v čase, 

následuje stěžejní část práce věnující se samotnému daru ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ a jeho odlišení od jiných, více či méně se mu podobajících plnění. Nejdříve 

se na dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ podívám z pohledu obecných 

ustanovení o něm, tedy z pohledu ustanovení §§ 2055–2078 NOZ. Následuje kapitola 

zabývající se tím, co a proč by mělo být za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ považováno, která ve své podstatě vychází z ustanovení §§ 489–495 NOZ 

týkajících se pojmu věc a jejím rozdělení. Za tuto kapitolu je zařazena kapitola 

pojednávající o tom, co darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ není. Další část 

práce se soustředí na instituty, které je těžké jednoznačně do jedné ze dvou předchozích 

kapitol zařadit. A to buď proto, že jejich povahu nelze s jistotou určit, či proto, že jde o 

obsáhlejší institut, jehož problematiku je vhodnější rozebrat komplexněji na jednom 

místě. Poslední kapitola se věnuje výskytu plnění, jež svou povahou (ne)odpovídají 
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daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, v jiných zákonech než je právě zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2 Vymezení pojmů 

Darování, darovací smlouva a dar jsou pojmy, mezi kterými laická veřejnost zpravidla 

vůbec nerozlišuje. Ačkoli jsou tyto pojmy i z právního hlediska provázány tak úzce, že 

jeden bez druhého nemohou být, má jejich rozlišování smysl.  

2.1 Darování 

V případě darování jde o jeden z pojmenovaných závazků, o obligaci. Je to dvoustranný 

právní vztah mezi stranami závazku, kterými jsou v tomto případě dárce a obdarovaný. 

Darování je závazkem jednoduchým, což znamená, že dárce zde figuruje pouze 

v postavení dlužníka, tedy toho, kdo má plnit a obdarovaný pouze v postavení věřitele, 

tedy toho, komu má být plněno. 

Stejně jako je tomu u ostatních závazků vzniklých nikoli na základě protiprávního činu 

nebo z jiné právní skutečnosti, ale na základě právního jednání, má i darování svou 

právní skutečnost, která je právním titulem pro vznik tohoto závazkového právního 

poměru.
1
 Jako má pojmenovaný závazek koupě svou kupní smlouvu či směna svou 

směnnou smlouvu, má darování jako právní titul pro svůj vznik smlouvu darovací. 

Podstatou darování je poskytnutí majetkového prospěchu ze strany darující na stranu 

obdarovávanou. Dochází k dobrovolnému převedení vlastnického práva k věci, která je 

způsobilá být darem, z dárce na obdarovaného. Výsledkem je zmenšení dárcova 

majetku, které má za následek adekvátní zvětšení majetku obdarovaného. Obdarovaný 

však dárci ze svého majetku nic neposkytuje, majetkový prospěch je pouze 

jednostranný.
2
  

Pojmovými znaky, respektive podstatnými náležitostmi darování, jsou tedy bezplatnost, 

dobrovolnost a způsobilý předmět darování.  

                                                 
1
  HULMÁK, Milan in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 

(§1721-2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 12. ISBN 978-80-7400-535-0. 
2
  ELISCHER, David in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 614. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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2.1.1 Bezplatnost 

Dalo by se říci, že bezplatnost je samotnou podstatou celého darování. Znamená to, že 

darování je činěno dárcem v jeho majetkový neprospěch.  Jak bylo řešeno výše, dárce 

za převod vlastnických práv ke své věci na obdarovaného neobdrží žádné protiplnění, 

žádný majetkový ekvivalent. A to ani od obdarovaného ani jakékoli třetí osoby. Ke 

zvětšení majetku dochází pouze na straně obdarované.  

Bezplatnost je tím prvkem, který darování odlišuje od celé řady dalších jednání, 

zejména od koupě a směny. Zda bezplatnost je či není při konkrétním právním jednání 

přítomna, se posuzuje na počátku takového právního jednání.
3
 Pokud by šlo o jednání, 

které bylo na počátku úplatné a bezplatným by se stalo až ve svém průběhu (např. 

prodávající následně promine kupujícímu jeho povinnost k úhradě kupní ceny), není 

možné bez dalšího hovořit o darování.
4
 

Požadavek bezplatnosti však míří pouze na majetkový charakter protiplnění 

obdarovaného. Za předpokladu, že obdarovaný se zaváže k určité protislužbě, splnění 

podmínky či přijetí příkazu nemající majetkový charakter a nesměřující „jakýmkoliv 

způsobem zpět do majetkové sféry dárce“,
5
 půjde o ujednání, které se požadavku 

bezplatnosti nijak neprotiví.
6
 Na tomto místě odborná literatura zpravidla uvádí jako 

příklad rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4023/2007, 

dle kterého jde o darování i přes to, že se „…obdarovaný zavázal uzavřít s dárcem 

budoucí nájemní smlouvu, jíž dárci za úplatu přenechá předmět daru k dočasnému 

užívání“. 

S bezplatností darování (a s tím, že je celý tento právní institut vlastně koncipován jako 

jednostranně majetkově nevýhodný) souvisí i to, že je z povahy věci vyloučeno 

zkoumat, zda ke konkrétnímu darování nedošlo za nápadně nevýhodných podmínek.
7
 

Závěrem této podkapitoly si dovolím krátkou terminologickou poznámku týkající se 

pojmů bezplatný a bezúplatný, protože český právní řád i odborná literatura pracují 

                                                 
3
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4023/2007. 

4
 ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016. S. 36. ISBN 978-80-7552-298-6. 
5
 ELISCHER, David. Darování s podmínkou, příkazem a jiné vedlejší doložky při darovací smlouvě. 

Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, č. 8, s. 6. ISSN 1805-6822. 
6
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2293/2011. 

7
 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 1993, sp. zn. 7 Cdo 75/92. 
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s oběma pojmy. Zabývala jsem se proto otázkou, zda mezi těmito dvěma termíny 

existuje nějaký rozdíl. Došla jsem, k závěru, že nikoliv a že jde skutečně o synonyma. 

Například v rámci NOZ, tedy v rámci jednoho uceleného zákona, se vyskytují pojmy 

oba (a jejich význam je nepochybně shodný).
8
 V této práci se však držím varianty 

bezplatný, neboť v ustanovení § 2055 odst. 1 NOZ, který definuje darovací smlouvu, je 

použit právě tento pojem. Přesto se v této práci lze setkat i s termínem bezúplatný, a to 

v případě přímých citací z odborných publikací či zákonů dávajících přednost tomuto 

druhému termínu. 

2.1.2 Dobrovolnost 

Dobrovolností se rozumí, že dárce věc daruje a obdarovaný tuto věc přijímá z vlastní 

vůle a nikoli proto, že by někdo z nich byl k darování či k přijetí daru právně povinován 

(ať už na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci). Je na místě 

zdůraznit, že zde hovoříme o povinnosti jen a pouze právní, tedy související s právními 

předpisy, s právním systémem.
9
  

Pokud dochází k poskytnutí majetkového prospěchu jiné osobě na základě povinností, 

které nemají svůj původ v oblasti práva, ale v oblasti společenských pravidel, etiky, 

náboženství, morálky, sportu atd., dostáváme se k problematice plnění ze společenské 

úsluhy. S plněními ze společenské úsluhy pak souvisí otázka, kde vede hranice mezi 

nimi a mezi darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, o čemž je blíže pojednáno 

v podkapitole č. 5.2 této práce.    

V souvislosti s dárcem a problematikou projevování jeho vůle je dále nutno konstatovat 

následující: při zjišťování, zda svou vůli dárce skutečně projevil bez donucení či 

nátlaku, je zapotřebí chápat aspekt dobrovolnosti projevu vůle velmi široce. O 

dobrovolně projevenou vůli dárce tak nepůjde nejen v situacích, kdy je přítomnost 

určitého fyzického donucení, případně psychického nátlaku na dárce patrná na první 

pohled, ale ani v situacích, kdy je přítomnost těchto prvků nedobrovolnosti zřetelná 

                                                 
8
 Srov. např. ust. § 2965 NOZ: „Konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo 

závodu, nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla.“ s ust. § 1747 NOZ: „Je-li 

smlouva bezúplatná, má se za to, že se dlužník chtěl zavázat spíše méně než více.“   
9
  ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 38-39. ISBN 978-80-7552-298-6. 
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mnohem méně.
10

 David Elischer jako příklady uvádí „pocity závislosti, obavy z nemoci 

či smrti, psychiku člověka zlomenou dlouhou chorobou“
11

 u pacientů, respektive klientů 

zařízení poskytujících zdravotnické či sociální služby. 

U dárce je splnění prvku dobrovolnosti vyžadováno vždy, v případě osoby obdarované 

je možné nalézt výjimky z tohoto pravidla. Například zákon č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, v ustanovení § 246 odst. 4 stanovuje: „Právní úkon, kterým dlužník 

po prohlášení konkursu odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního 

správce, je neplatný.“ Zde se tedy bude hovořit o darování i v případě, že obdarovaný 

bude za určitých okolností insolvenčním správcem nucen dar přijmout, takže mu 

vznikne insolvenčním zákonem založená povinnost k přijetí daru.
12

 

2.1.3 Způsobilý předmět darování  

Dar coby předmět darování je tou samotnou věcí, k níž dárce převádí na obdarovaného 

své vlastnické právo, oním plněním, které se má mezi smluvními stranami uskutečnit. 

Otázkám spojeným s tím, co je a co není způsobilé být předmětem darování, se pak 

věnuje většina této práce.  

2.2 Darovací smlouva 

Dvoustranné, adresované a pojmenované právní jednání, které je právním titulem pro 

darování, nazýváme darovací smlouvou. Darovací smlouva může vzniknout jednak 

reálně a jednak konsenzuálně.  

V praxi bude častější vznik reálný, kdy dochází k projevu vůle dárce i obdarovaného a 

tento projev vůle je spojený s faktickým odevzdáním, respektive přijetím, předmětu 

darování - s tradicí. Takovéto předání předmětu darování „z ruky do ruky“ je 

                                                 
10

 ELISCHER, David. Darování provozovatelům zdravotnických nebo sociálních služeb – aneb omezení 

darovací autonomie.  Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, č. 3, s. 11. ISSN 1805-

6822. 
11

 Tamtéž. 
12

  ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 40. ISBN 978-80-7552-298-6. 
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okamžikem přechodu vlastnického práva k předmětu darování z dárce na 

obdarovaného.
13

   

Při posuzování, zda došlo ke konsenzuálnímu vzniku darovací smlouvy, je nutno vzít 

v úvahu, jaké konkrétní události danou situaci provázely – např. jak byl předmět 

darování velký a těžký, kde se v té chvíli nacházel, jaký byl vztah mezi dárcem a 

obdarovaným…Typickým příkladem je darování osobního automobilu, kde 

k jeho odevzdání a převzetí dochází na základě předání klíčů coby pouhého 

příslušenství k věci.
14

 Stejně tak je jako konsenzuální vznik darovací smlouvy 

posuzována situace, kdy dárce poukáže „…finanční částku určenou na kupní cenu, 

kterou je obdarovaný povinen zaplatit třetí osobě (prodávajícímu), s vědomím a 

souhlasem obdarovaného přímo na účet prodávajícího“.
15

 

Stejně jako je tomu u jiných právních jednání, může být projev vůle vyjádřen jak 

výslovně, tak konkludentně. U konkludentního projevu vůle je však nutno zajistit, aby 

nedocházelo „…k pochybnostem o tom, jakou vůli chtěl subjekt projevit“.
16

 Zároveň se 

požaduje, aby byla vůle náležitým způsobem projevena jak u dárce, tak u 

obdarovaného. V této souvislosti je třeba zmínit pojem animus donandi, označující 

úmysl darovat a nechat se obdarovat. 

2.3 Animus donandi 

Animus donandi, tedy úmysl dárce, aby plnění zůstalo obdarovanému, a tomu 

odpovídající úmysl obdarovaného plnění přijmout, je pro darování podmínkou sine qua 

non. Právě animus donandi coby abstraktní, ale objektivně seznatelný prvek, je tím 

základním elementem odlišujícím darování od jiných jednání, například od plnění 

z „pouhé“ společenské úsluhy.
17

  

                                                 
13

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3883/2011. 
14

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 4. 1984, sp. zn. 3 Cz 72/83. 
15

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 7. 2005, sp. zn. 33 Odo 872/2004. 
16

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 33 Cdo 3374/2015. Nejvyšší soud dovodil, 

že “…předal-li subjekt druhému subjektu finanční hotovost, aniž přitom dal najevo úmysl požadovat ji 

zpět, resp. byl-li předávající srozuměn s tím, že mu příjemce tyto prostředky nevrátí a použije je pro svoji 

potřebu“, jde i v takovém případě o uzavření darovací smlouvy na základě konkludentního jednání dárce. 
17

 O plnění ze společenské úsluhy blíže viz podkapitola č. 5.2 této práce. 
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K platnosti darování se vyžaduje přítomnost animus donandi jak u dárce, tak u 

obdarovaného, přičemž (jak již bylo řečeno výše) u dárce musí být, coby pojmový znak 

darování, přítomen již na počátku dárcova jednání. 

Animus donandi lze projevit jak výslovně, tak konkludentně, a to na straně dárce i 

obdarovaného. Jako u každého jiného konkludentního projevu vůle, i zde musí být 

splněna podmínka, že takový projev vůle nevzbuzuje pochybnosti o tom, jakou vůli 

chtěl subjekt projevit.
18

 

                                                 
18

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2002, sp. zn. 33 Odo 515/2001. 



3 Dar z pohledu jiných vědních oborů 

 

18 

3 Dar z pohledu jiných vědních oborů 

Dar je starobylým institutem, který provází lidskou společnost od samého jejího 

počátku. V různých modifikacích se vyskytoval a vyskytuje ve všech společenstvích 

napříč kontinenty. Dar znala již společenství primitivní, kmenová. Znaly jej starověké 

civilizace, stejně tak nebyl neznámým pojmem ani ve středověku. Je to institut, se 

kterým pracují i všechna světová náboženství.  

S darem se setkáváme denně, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Dar je tak 

samozřejmou a všední součástí každodenního života, že by leckoho mohlo překvapit, 

pro kolik vědních oborů je předmětem zájmu. Není se čemu divit – díky tomu, že dary 

si lidé napříč všemi kulturami dávají odnepaměti, má dar mnoho podob a mnoho 

významů. Představuje pro lidskou společnost mnohem víc, než jen věc způsobilou stát 

se předmětem darování. A to nejen proto, že vedle svého právního a ekonomického 

aspektu má svou důležitost i v oblasti mezilidských vztahů. Dar představuje základy, na 

kterých vyrostlo mnoho dalších institutů, bez kterých si lze fungování naší společnosti 

jen těžko představit. Jakkoli to může znít překvapivě, tak své kořeny v daru má i třeba 

institut daní, úvěru nebo almužny. 

3.1 Psychologie a dar 

Psychologie nahlíží na dar v jeho co možná nejširších souvislostech. Nechápe dar pouze 

ve smyslu předání hmotného předmětu či bezplatného konání ve prospěch jiného, ale i 

jako doklad o vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Z pohledu psychologického je 

darem i obětování se pro druhé či zřeknutí se něčeho pro dobro druhých.
19

  

Dar v tomto pojetí zkoumá nejen samotnou darovanou věc, případně jednání, ale zabývá 

se především socializačním aspektem daru, společenskými očekáváními spojenými 

s dáváním a přijímáním darů a také vnitřní motivací jedince k darování. 

Z pohledu psychologie je možné dary dělit podle různých kritérií, například dle povahy 

daru (hmotné/nehmotné, vhodné/nevhodné, chtěné/nechtěné, drahé/levné, 

                                                 
19

 HUBINKOVÁ, Zuzana a kol. Psychologie a sociologie ekonomického chování. 3. vydání. Praha: 

Grada, 2008, s. 166. ISBN 978-80-247-1593-3. 
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přijaté/odmítnuté…) nebo podle toho, komu je dar určen (bohu/člověku/zvířeti, 

jedinci/skupině lidí/celé společnosti…).
20

  

Psychologie hledá odpověď na otázku, jak má vypadat dokonalý dar. Dle jedné ze 

studií
21

 má splňovat následující: (i) dárce ukazuje, že pro dar přinesl oběť (ve smyslu 

obětování jeho času a energie při vymýšlení a obstarávání daru), (ii) jediným přáním 

dárce má být potěšit obdarovaného, (iii) dar má být luxusní, přepychový (ani ne tak ve 

smyslu vysoké ceny, ale ve smyslu něčeho, co obdarovaný nepotřebuje pro život, nemá 

to být věc všední potřeby), (iv) dar má být vybrán na míru obdarovanému, jen pro něj, 

(v) dar má obdarovaného překvapit, (vi) dar obdarovaného skutečně potěší. 

Dar je psychologií chápán jako symbolické vyjádření vztahu mezi dárcem a 

obdarovaným. Dar jako symbol vypovídající něco jak o samotném dárci, tak i 

obdarovaném a o jejich vzájemném vztahu, se dá rozčlenit do čtyř kategorií: (i) dar 

vyjadřující výjimečnost obdarovaného pro dárce, (ii) dar symbolizující sounáležitost a 

společné prožitky zúčastněných stran, (iii) dar jako symbol jedinečnosti nějakého 

okamžiku, ať již v minulosti či v přítomnosti, (iv) vizuální vyjádření většího množství 

různých významů v jednom symbolickém daru.
22 

Dále se tento obor zabývá vlivem výchovy na schopnost dary dávat i přijímat, vnitřními 

motivy pro darování, i tím, do jaké míry člověk v konkrétní situaci dar dát opravdu chce 

a do jaké míry vlastně musí. Jako velký motivační faktor je vnímán altruismus či 

náboženské vyznání.  Odborníci zabývající se ve svých výzkumech motivací dárce 

k darování se vesměs shodují, že čistý altruismus je jako motiv velmi vzácný. Ačkoli na 

první pohled se darování opravdu jeví jako nezištné jednání, protože dárce sám sobě 

dobrovolně zmenšuje majetek ve prospěch jiného, na druhý pohled již na povrch 

vyplouvá skutečnost, že z darování profituje i dárce. Stačí jen pro příklad vyjmenovat 

některé ze zájmů, které dárce může svým jednáním sledovat a ze kterých má (byť 

zpravidla imateriální) prospěch: 

                                                 
20

 HUBINKOVÁ, Zuzana a kol. Op. cit. č.19, s. 163. 
21

 BELK, Russell W. The perfect gift. In OTNES, Cele, BELTRAMINI, Richard Francis. (ed.) Gift 

Giving. A Research Anthology. USA, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1996, s. 61. 

ISBN 0-87972-706-3. Vlastní překlad autorky. 
22

 WOLFINBARGER, Mary Finley. Motivations and Symbolism in Gift-Giving Behavior. In 

GOLDBERG, Marvin. E., GORN, Gerald, POLLAY, Richard W. (ed.) Advances in Consumer Research 

Volume 17. USA, Utah: Association for Consumer Research, 1990, s.: 699-706. Vlastní překlad autorky. 
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- dárce může mít zájem na budování svého společenského postavení a bohatství 

(na získání určitého renomé či společenské prestiže právě tím, že svými dary 

dělá dojem na ostatní). 

- v souvislosti s předchozím bodem může být dárce veden touhou polepšit si 

v pomyslné spotřební hierarchii
23

. 

- dárce tak upevňuje vztahy, které jsou křehké, nejisté, ale pro dárce velmi 

důležité. 

- dárce skrze své dary může získat společenské uznání coby filantrop. 

- dárce chce získat něčí přízeň, k čemuž mu má pomoci právě dávání darů. 

- dárce chce zmenšit svou vinu za to, že nedosahuje ideálu lidské sounáležitosti.
24

 

3.2 Antropologie a dar 

Úhel pohledu, kterým na dar pohlíží antropologie, je totožný s tím psychologickým. 

Také na rozdíl od právní úpravy považuje za dar jakýkoli bezplatný transfer věci, ať už 

materiální či imateriální. Antropologie klade velký důraz na reciprocitu, tedy na to, že 

věc dáváme druhému s tím, že očekáváme, že dříve či později od něj dostaneme něco 

zpět.  

Je nemyslitelné zabývat se antropologií daru, aniž by hned v úvodu nebyl zmíněn 

Marcel Mauss, francouzský antropolog a sociolog, který svou publikací Esej o daru, 

podobě a důvodech směny v archaických společnostech položil základy antropologické 

teorii daru. Na základě výzkumu kmenových společenství žijících v Polynesii, 

Melanesii a v severozápadní oblasti Severní Ameriky došel k závěru, že výměna darů je 

zvláštním prvkem utužujícím sociální vazby. Utužuje je právě díky výše zmíněné 

reciprocitě. Od obdarovaného se totiž očekává, že v dohledné době dar oplatí něčím 

podobně či více hodnotným. Ačkoli se formálně toto vzájemné dávání darů odehrává na 

principu dobrovolnosti, fakticky je na obdarovaného vyvíjen sociální nátlak a pokud dar 

                                                 
23

 V originále „consumption scale“. 
24

 WOLFINBARGER, Mary Finley. Op. cit. č. 22. Vlastní překlad autorky. 
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náležitě nepřijme a neoplatí, bude jednak společensky znemožněn a jednak si vytvoří 

spoustu nepřátel.
25

  

Mauss ve své práci dále shrnuje tři typy závazků, na kterých dar stojí a které vedou ke 

koloběhu reciprocity a neustálé směny darů: povinnost dar dát, povinnost dar přijmout a 

povinnost dar oplatit. Dostane-li totiž někdo dar, musí ho přijmout, ačkoli ví, že se z něj 

v tu chvíli stává dárcův dlužník a je ze společenských důvodů povinován mu oplatit 

darem stejné či vyšší hodnoty. Když však svému původnímu dárci dá dar vyšší hodnoty, 

než obdržel, je tento původní dárce jeho dlužníkem co do části převyšující hodnotu 

prvního daru. Tím okamžikem se původní dárce dostává do pozice původně 

obdarovaného a koloběh darů běží dál. 

Další francouzský antropolog, Moles, rozděluje dary podle jejich funkcí do těchto čtyř 

kategorií: 

- dar jako platba – darem lze druhému oplatit jeho pomoc či službu, vyjádřit mu 

tak vděk a tím i zvýšit pravděpodobnost, že dotyčný bude v budoucnu opět 

ochoten pomoci. S touto kategorií souvisí i otázka úplatků a to, jak a zda vůbec 

se dá určit hranice mezi úplatkem a darem. 

- dar rituální – takový dar se dává při určité význačné příležitosti (v našem 

kulturním prostředí jde např. o Vánoce, svatbu, narozeniny, důležitou státní 

návštěvu). Hodnota rituálního daru se může velmi lišit v závislosti na mnoha 

faktorech (význačnost dané příležitosti, vzájemné vazby mezi dárcem a 

obdarovaným…). 

- dar symbolický, dar spontánní – tyto dary se většinou dávají vzájemně, jejich 

hodnota nemusí spočívat v jejich ocenění penězi, ale v energii vložené do 

výroby či sehnání daru. Funkcí tohoto daru je vyjádření vzájemné empatie či 

oplátky, lze sem ovšem zařadit i almužnu. 

- dar obchodní – jeho funkcí je především připomínat dárce, typicky se sem řadí 

reklamní předměty, ať už předávané v rámci obchodních jednání či v rámci boje 

obchodníků o své zákazníky.
26
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 MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. 1. vydání. 

Praha: Sociologické nakladatelství, (SLON) 1999, s. 74-84. ISBN 80-85850-77-x. 
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3.3 Ekonomie a dar 

Ekonomie daru je vlastně výsledkem antropologického zkoumání daru. Jak bylo 

naznačeno výše, dávání a přijímání darů a z toho vznikající závazky mezi oběma 

stranami utvářely v tzv. primitivních společnostech specifický směnný systém, který 

v nějaké formě přetrvává dodnes. I když je pravdou, že v prostředí západní civilizace již 

jeho význam není zdaleka tak zásadní jako dříve a dalo by se říci, že existuje ve stínu 

systému tržní ekonomiky. 

Dnešnímu ekonomickému a právnímu systému tedy předcházel systém směnný. 

Vyměňovaly se nejen hmotné věci, ale i zdvořilosti, obřady, hostiny, vojenská výpomoc 

či ženy. Účastníky těchto směn nebyli ani tak jednotlivci, jako spíše celá společenství 

(ať už představovaná kmeny či rody). Darem se především upevňovaly vazby mezi 

těmito společenstvími. Ač to navenek mohlo vypadat, že vzájemné služby a protislužby 

se děly na bázi dobrovolnosti, fakticky neměl dárce či obdarovaný na výběr. Odmítnutí 

stát se součástí tohoto směnného systému bylo vnímáno jako nepřátelský akt a mohlo se 

rovnat vyhlášení války. Zároveň ale nešlo o směnu v klasickém smyslu – tím, kdo dal 

najevo, že daruje či přijímá dar s vidinou určitého zisku, bylo opovrhováno.
27

 

Analýze tohoto směnného systému, založeném na vzájemném dávání darů, se věnoval 

mimo jiné i ekonomický historik a antropolog Karl Polanyi. Výše popsaný směnný 

systém nazýval recipročním a vedle něj rozlišoval ještě systém redistribuční a systém 

tržní.
28

  

Psychologické, antropologické i ekonomické zkoumání daru vede ke zjištění, že je jen 

málo darů, které jsou opravdu jednosměrné a které nedávají vzniknout očekávání 

reciprocity či nepředstavují určitou formu směny (byť nemusí probíhat mezi stále 

stejnými dvěma subjekty a může k ní docházet v delším časovém horizontu). Otázka 

časového horizontu, tedy času, který u někoho uplyne mezi okamžikem dání jednoho 

daru a přijetím daru jiného, je akcentována zejména Pierrem Bourdiem, dalším z řady 
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 HUBINKOVÁ, Zuzana a kol. Psychologie a sociologie ekonomického chování. 3. vydání. Praha: 
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 MAUSS, Marcel. Op. cit. č. 25, s. 26. 
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 POLANYI, Karl. In POLANYI, Karl, ARENSBERG, Conrad M., PEARSON, Harry W. (eds.) Trade 

and market in the early empires. Economies in history and theory. USA, Glencoe, Illinois: Free Press, 

1957, s. 243 – 270. ISBN 0895269910. 



3 Dar z pohledu jiných vědních oborů 

 

23 

francouzských sociologů a antropologů zabývajících se problematikou daru.
29

 Pierre 

Bourdieu ve svých úvahách o ekonomii symbolických statků hovoří o tom, že tento 

časový interval má fungovat jako clona, díky níž není vidět, že dárce v podstatě za 

každý dar dříve nebo později nějaký „proti-dar“, nějaké protiplnění, obdrží.
30

 Což 

koresponduje s tvrzením Marcela Mausse, že nic jako nezištný dar neexistuje. 

3.4 Dar a vznik dalších institutů 

Jak bylo řečeno výše, vyměňování darů dalo postupně vzniknout mnoha dalším 

institutům. Nikoho asi nepřekvapí, že z vyměňování se postupně, s příchodem platidel, 

vyvinula směna věci či služby za peníze, tedy obchodování coby základ tržní 

ekonomiky. Málokdo by však očekával, že dar (vnímaný společností jako spíše 

ušlechtilé jednání), posloužil jako odrazový můstek pro vývoj daní či úvěru (což jsou 

instituty vnímané společností výrazně méně pozitivně). 

Dokud členové kmene darovali svému náčelníkovi část své produkce, očekávalo se, že 

tyto dary budou recipročně rozděleny zpět mezi členy kmene (byť podle klíče 

zvoleného náčelníkem – například dle potřebnosti či dle zásluh). Jak postupně 

docházelo k přeměně kmenového uspořádání na království, kde byl prvek centralizace 

moci mnohem silnější, tak se závazek panovníka k redistribuci darů přímo mezi 

poddané, stejně jako očekávání reciprocity vůči poddaným, postupně zeslabovalo. 

Transformace daru coby něčeho, jehož součástí je očekávání recipročního plnění, na 

daň, coby neúčelovou a nenávratnou platbu, však rozvíjejícím se společnostem 

umožnila stát se silnějšími a životaschopnějšími. Volné prostředky se totiž 

koncentrovaly v rukou panovníka, který je tak mohl využít ve prospěch celého 

společenství.
31

  

Dar dal vzniknout i institutu pomoci v hmotné nouzi, respektive sociálního zabezpečení, 

když se v průběhu času individuální darování almužen bohatými chudým představující 

projev osobní dobročinnosti, přes darování potřebným zaštiťované církevními i 
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31
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světskými institucemi, postupně vyvinulo v komplikovaný systém sociální pomoci, jak 

jej známe dnes.
32

 

3.5 Diplomacie a dar 

Dalším oborem lidské činnosti, pro který je dar předmětem zájmu, je diplomacie. Na 

předcházejících stránkách se již hovořilo o tom, že pomocí darů se upevňovaly a 

posilovaly vazby mezi jednotlivými rody či kmeny. Toto vzájemné ujišťování se o 

mírových či přátelských vztazích přetrvalo dodnes.  

V diplomacii se u daru akcentuje především jeho symbolický význam, proto je důležité 

dary vybírat velmi pečlivě. Při nevhodném výběru může dojít k tomu, že namísto 

utužení přátelských vztahů dojde k jejich ochladnutí. To samozřejmě platí o darech 

obecně, ovšem na mezistátní úrovni mohou být konsekvence takovéhoto špatně 

vybraného daru významně horší.  

Na druhou stranu může být na státní úrovni dobře zvolený dar geniálním zahraničně-

politickým tahem. Mistrem v oboru je v tomto směru Čína a její pandí diplomacie, která 

má kořeny hluboko v minulosti.
33

 Pandu velkou, vzácné a mezi lidmi po celém světě 

oblíbené zvíře, Čína používá jak coby projev dobré vůle, tak v poslední době i jako 

nástroj pro upevnění obchodních vztahů a pečlivě si vybírá, který stát si zaslouží být za 

svůj vztah k Číně odměněn pandou.
34

 

Považuji za vhodné se o daru v diplomacii zmínit i proto, že se na tomto příkladu dá 

velmi dobře ilustrovat výše zmiňované Maussovo tvrzení o neexistenci nezištného daru. 

Právě dárce je zde zcela jednoznačně tou osobou, která má z (vhodně vybraného) daru 

největší prospěch – tedy zamýšlené zlepšení vzájemných vztahů.  
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4 Právní úprava daru v minulosti 

Jestliže si tato práce klade za cíl obsáhnout dar a jeho proměny v čase, musí nutně 

obsahovat i kapitolu pojednávající o historickém vývoji právní úpravy daru.  

4.1 Mezopotámie 

Zmínky o daru nalezneme už v nejstarších dochovaných zákonících pocházejících z říší, 

které se kdysi rozkládaly mezi řekami Eufrat a Tigris. O konkrétních podobách daru se 

z nich však mnoho nedozvíme.  

Chammurapiho zákoník se například zmiňuje o darech spojených s manželstvím a 

rodinou – o zásnubním a svatebním daru a podmínkách jejich vrácení, když se otec 

nevěsty nakonec rozhodne pro jiného ženicha nebo ženich pro jinou nevěstu,
35

 o daru 

poskytnutém manželce, která manželovi porodila děti (za to jí manžel mohl darovat 

pozemek, zahradu, dům či zařízení do výhradního vlastnictví),
36

 či o daru poskytnutém 

oblíbenému synovi.
37

 V souvislosti se soudnictvím se v tomto zákoníku slovem dar 

označuje i plnění, které ve své podstatě odpovídá soudnímu poplatku.
38

 

V asyrských a chaldejských právních pozůstatcích k tématu daru a darování zaujme, že 

již v polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem se darovací smlouva používala 

k zastření jiného právního jednání, jmenovitě koupě.
39

 

4.2 Římské právo 

Náš, potažmo evropský, systém soukromého práva stojí na římskoprávních základech. 

Je proto logické, že při pohledu do právní minulosti úpravy daru a s ním úzce spojených 

institutů se nelze nezmínit o pojetí daru ve starověkém Římě. 
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Římští právníci popisovali donatio, darování, jako „bezplatné a dobrovolné rozmnožení 

majetku obdařeného, kterým dárce zmenšuje své vlastní jmění jenom proto, aby 

rozmnožil majetek druhého“.
40

 Zásadním prvkem darování byl animus donandi – 

úmysl, vůle darovat.  

Obecně by se dalo říci, že na institut darování se v té době pohlíželo s určitou 

nedůvěrou, protože myšlenka, že dárce svůj majetek uspořádá způsobem, který vede 

k bezprostřednímu zmenšení či úplnému vyčerpání dárcova majetku, byla v rozporu 

s tehdejšími představami o rozumně jednajícím hospodáři.
41

 

Proto byl také dar různě omezován. V tomto směru byl významný Lex Cincia de donus 

et muneribus, zákon přijatý plebiscitem roku 204 př. n. l. Lex Cincia například 

zakazoval dary převyšující částku 1.000 assů. Dále byl stanoven okruh dárci blízkých 

(respektive dárci známých) osob, mezi kterými se hodnotnější dary dávat směly. Šlo 

například o příbuzné do pátého stupně příbuzenství, některé sňatkem získané příbuzné a 

nevlastní příbuzné, snoubence, zachránce dárcova života, otroky v dárcově moci a 

někdejší otroky, které dárce propustil.
42

 

Motivy pro takový zákaz nejsou zcela jasné, ale pravděpodobně to souviselo s tím, že 

zemědělství i ekonomika byly v té době vyčerpány druhou punskou válkou.
43

 Lex 

Cincia, omezující vlastně okázalou spotřebu,
44

 tak mohl být součástí úsporných 

opatření. Druhým motivem mohly být obavy, aby si ti, kteří byli i v dobách války 

schopní nashromáždit a udržet bohatství, nemohli pomocí velkorysých darů zajišťovat 

politický vliv.
45

 

Dále římské právo zakazovalo dary mezi manžely, a to bez ohledu na hodnotu daru. 

Důvodem byly obavy, aby nedocházelo k iracionálním a ekonomicky 

neospravedlnitelným přesunům majetku od jedné rodiny ke druhé, způsobeným 
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přílišnou manželskou náklonností, potažmo touhou dárce někoho oslnit či dokázat svou 

lásku. Zachování a udržení rodinného majetku bylo totiž pro Římany prioritou. Proto 

byl zákaz darů později rozšířen z manželů na všechny členy jejich dvou rodin.
46

  

Na rozdíl od Lex Cincia, kde nebyla uvedena žádná sankce za porušení zákazu,  

dodržování zákazu darování mezi manželi a členy jejich rodin bylo vynucováno 

mnohem důrazněji – darování odporující tomuto zákazu bylo stiženo neplatností. Mezi 

manžely se připouštěly pouze dary, jejichž účelem bylo zajištění výživy obdarovaného, 

vyhovění morální povinnosti či pravidlům slušného chování (tedy plnění odpovídající 

svou podstatou dnešním plněním ze společenské úsluhy). 

V souvislosti s dary a manželstvím ještě stojí za povšimnutí, že věno nebylo Římany 

chápáno jako dar, ale jako samostatná, osobitá kauza, jako zvláštní majetkové 

poskytnutí.
47

 Účelem věna totiž nebylo rozmnožení manželova majetku, ale určitá 

kompenzace nákladů spojených s manželstvím.
48

 

Kromě převodu vlastnického práva mohl dar dle římského práva spočívat ve vzniku či 

zániku služebnosti, v převzetí dluhu, v osvobození od dluhu, v postoupení pohledávky, 

zbavení obdarovaného jiných jeho závazků vůči třetí osobě či vůči dárci a v dalších 

obdobných jednáních.
49

  

Za dar se naopak nepovažovalo odmítnutí dědictví či odkazu proto, aby jej mohla 

přijmout jiná osoba
50

 (není zde totiž zachována podmínka zmenšení dárcova majetku – 

napadlé dědictví či odkaz v tu chvíli ještě nebyly součástí majetku dárce). 

4.3 Středověk 

Středoevropské obyčejové právo institut bezplatného jednání ještě neznalo, i darování 

bylo proto chápáno jako právní jednání, při kterém si jeho strany něco poskytují 

vzájemně – do ut des. Až v průběhu středověku a raného novověku se od tohoto 
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principu reciprocity začalo upouštět a darování začalo být chápáno jako bezplatné 

obohacení obdarovaného.
51

 

Příkladem, na kterém lze toto středověké reciproční pojetí daru dobře ukázat, jsou 

zbožné dary. Protiplněním za to, že dárce částí svého majetku obdaroval klášter, kostel 

či církevní řád, bývaly modlitby za dárce a jeho rodinu či konání zádušní mší za dárce 

apod.
52

 

4.4 Obnovené zřízení zemské 

Tak jako v mnoha dalších evropských zemích, i na našem území došlo k recepci 

římského práva, a to zejména na základě Obnoveného zřízení zemského přijatého roku 

1627 pro Čechy a roku 1628 pro Moravu. Úprava v něm obsažená se však týká spíše 

darovací smlouvy než daru jako takového, proto se tato podkapitola omezuje jen na 

několik stručných informací. 

Pokud byla darem věc movitá, nebyla zde žádná omezení, neboť Obnovené zřízení 

zemské převod movitých věcí obecně nijak neomezovalo. Naopak pokud měla být 

darem nemovitá věc, mohla být darována pouze se souhlasem krále vydaného ve formě 

zvláštního mocného listu (zcizování nemovitostí bylo totiž obecně zakázáno). Dary 

mezi manžely byly (na rozdíl od římského práva) povoleny, ovšem musela být splněna 

podmínka uznání majetkového společenství.
 53

 

4.5 ABGB 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der 

Österreichischen Monarchie (dále jen „ABGB“), česky označovaný jako obecný 

zákoník občanský, platící od 1. ledna 1812 pro všechny země rakouské monarchie 

vyjma Uher, pojednával o darování v hlavě osmnácté, v ustanoveních §§ 938–956. 
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Vzhledem k tomu, že pro Čechy a Moravu díky recepční normě č. 11/1918 Sb. platil až 

do přijetí středního občanského zákoníku (zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník), 

vychází tato podkapitola i z judikatury a zákonů Československé republiky. 

Obdobně jako v aktuální právní úpravě, i v ABGB se používá pro předmět darování 

termínu věc, a to hned v úvodu hlavy osmnácté, tedy v ustanovení § 938: „Smlouva, 

kterou se někomu bezplatně přenechá věc, slove darování.“
54

 

S ohledem na ustanovení § 285 ABGB věnující se pojmu věci v právním smyslu, mohlo 

být darem „všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí“. Na základě 

ustanovení § 292, které se věnuje rozdělení věcí podle jejich povahy, mohla být tedy 

darem věc hmotná i nehmotná, movitá i nemovitá, zuživatelná i nezuživatelná, cenitelná 

i necenitelná. Darovat tak bylo možné nejen věc ve smyslu hmotného předmětu, ale i 

konání (službu), a to na základě ustanovení § 303 ABGB, které výslovně řadí „služební 

úkony, práce ruční a hlavou“ mezi cenitelné věci. 

Ze znění ustanovení § 939 ABGB
55

  bylo argumentem a contrario dovozováno, že 

dárce se též mohl ve prospěch obdarovaného zřeknout práva, a to za předpokladu, že šlo 

o právo získané, očekávané anebo nejisté, přičemž toto právo na jiného řádně postoupil 

nebo zavázanému s jeho svolením prominul. Takto mohlo být darem (na rozdíl od 

římského práva) například vzdání se napadlého dědického práva ve prospěch určité 

osoby, což bylo potvrzeno i tehdejší judikaturou Nejvyššího soudu Československé 

republiky.
56

 Stejně tak platilo, že pokud to bylo ujednáno s dlužníkem, bylo možné 

darovat prominutí dluhu. Vedle toho mohlo být darem i zaplacení dluhu. 

Naopak převzetí dluhu darem ve smyslu ustanovení § 938 ABGB nebylo, a to i kdyby 

se stalo bez úplaty. Převzetí dluhu totiž nesplňovalo následující požadavky na darovací 

smlouvu: nerozmnožilo se jím jmění věřitele (tedy onoho hypotetického příjemce daru) 

                                                 
54

 Z teoreticko-právního pohledu může být zajímavé, že ABGB na rozdíl od současné úpravy nerozlišoval 

mezi darováním (coby závazkovým vztahem mezi dárcem a obdarovaným) a darovací smlouvou (coby 

právním titulem pro darování). 
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 Ust. § 939 ABGB: „Kdo se zřekne práva očekávaného nebo skutečně napadlého nebo pochybného, 

aniž je jinému řádně postoupil, nebo je zavázanému s jeho přivolením prominul, nepokládá se za dárce.“  
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 17. 11. 1926, sp. zn. Rv I 904/26, 

(Vážný 6487). 
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a nebyla splněna ani podmínka bezplatnosti, neboť „bezúplatné převzetí dluhu nečiní 

převzaté plnění plněním bezúplatným“.
57

 

Dále mohl dar spočívat v postoupení pohledávky (ustanovení § 1397 ABGB) či zřízení 

osobní služebnosti.
58

 V případě, že dítě žilo s rodiči ve společné domácnosti, 

odevzdávalo jim celou svoji mzdu a nebylo mezi rodiči a dítětem ujednáno jinak, se ta 

část mzdy, která převyšovala náklady na výživu a zaopatření dítěte, taktéž považovala 

za dar.
59

  

S ohledem na ustanovení § 944 dárce mohl, pokud tomu nebránilo nějaké omezení jeho 

vlastnických či dispozičních práv,
60

 darovat i celé své jmění, které v době darování 

vlastnil. Omezeno však bylo darování jmění budoucího, v takovém případě mohla být 

předmětem darování nejvýše jedna polovina v budoucnu získaného jmění. 

Jak vyplývá z ustanovení § 945 ABGB, připouštělo se i darování věci cizí. Ovšem 

pokud si dárce této skutečnosti byl vědom, leč obdarovanému ji zatajil, ručil dárce 

obdarovanému za škodlivé následky z toho vzniklé. 

4.5.1 Darování odměnné  

Ustanovení § 940 a § 941 se věnují problematice darování odměnného, neboli 

remuneratorního. Remunerace je výraz označující peněžní odměnu poskytnutou jako 

mimořádný bonus k pevně stanovené mzdě. Podstatným prvkem odlišujícím plnění 

remuneratorní, tedy dar, od plnění úplatného, je zde existence (respektive neexistence) 

žalovatelného nároku na toto plnění. 

Za remuneratorní dar se považoval například dar zachránci života či dary služebnictvu 

jako projev vděku za dobře odváděné služby.
61
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 28. 11. 1929, sp. zn. Rv I 98/29, 

(Vážný 9412). 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 11. 1934, sp. zn. Rv II 898/34, 

(Vážný 13945). 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 7. 2. 1936, sp. zn. Rv I 439/34, (Vážný 

14949). 
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 Např. rytíři a kněží řádu německých rytířů mohli částku převyšující 300 dukátů darovat jen se svolením 

velmistra řádu. In ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému 

zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního 

vydání. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 427. ISBN 80-85963-60-4. 
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 Tamtéž, s. 415.  
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4.5.2 Darování obapolné 

ABGB se v ustanovení § 942 věnuje otázce obapolného neboli smíšeného darování – 

tedy případům, kdy si strany něco darují vzájemně nebo kdy byla věc zčásti darována a 

zčásti za ni musela být dána úplata. Za dar je nutno považovat jen rozdíl mezi oběma 

plněními. 

Komentář k ABGB jako ukázkový příklad smíšeného darování uvádí situaci, kdy otec 

„prodává“ svému potomkovi dům za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč, ačkoli dům má 

hodnotu 150.000,- Kč.
62

 Předmětem darování tedy bude pomyslná část domu 

odpovídající hodnotě 130.000,- Kč. 

4.5.3 Darování a sňatek  

ABGB upravoval i mnoho institutů, které se nějakým způsobem týkaly převodu 

vlastnických práv k věcem v souvislosti se sňatkem. Obecně platilo, že darování mezi 

manželi bylo přípustné a případná (ne)platnost takového darování by se posuzovala 

podle příslušných ustanovení ABGB o darování jako takovém (ustanovení § 1246 

ABGB). 

ABGB, stejně jako právo římské, nepovažovalo za dar věno, neboť rodičové, případně 

„dědové a báby“ nevěsty měli povinnost nevěstě věno dát - nelze zde tedy mluvit o 

dobrovolnosti (ustanovení § 1220 ABGB). Pokud však věno bylo tak štědré, že 

v konkrétním případě svou výší převyšovalo zákonnou povinnost (tzn. bylo vyšší než 

jak by bylo přiměřené stavu a jmění rodiny nevěsty), tento rozdíl mezi povinnou 

hodnotou věna a hodnotou skutečně nevěstě danou již za dar považován byl. Stejně tak 

bylo za dar považováno věno, které poskytla třetí osoba – tedy osoba nemající 

povinnost nevěstě v souvislosti se svatbou cokoliv poskytovat.
63

 

Z dnešního pohledu jistě zaujme velmi kazuisticky pojaté ustanovení § 1247 ABGB 

týkající se darování mezi manžely: „Co muž dal své manželce na špercích, 

drahokamech a jiných drahocennostech pro okrasu, nepokládá se v pochybnosti za 

půjčené; nýbrž za darované. (…)“  
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  ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Op. cit. č. 60, s. 420.  
63

 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Op. cit. č. 60, s. 408. 
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Do kategorie právních institutů týkajících se sňatku se řadí i jitřní dar, což byl podle 

§ 1232 ABGB dar, „jejž muž slíbí dáti své manželce prvního jitra“. Tento dnes již zcela 

zapomenutý institut související se svatební nocí byl i ve své době považován za „velmi 

zastaralý a málo praktický“.
64

 Jitřní dar byl (na rozdíl od věna) vždy považován za 

předmět darování. 

Stejně jako je tomu dnes v případě darování tkání a orgánů,
65

 i v československém 

právu lze najít příklad „daru – nedaru“. Tedy situace, kdy je nutno odlišovat dar ve 

smyslu občanského zákoníku od institutů, které takovýmto darem nejsou, ač jsou 

slovem dar všeobecně označovány. Konkrétně jde o institut darů z milosti ve smyslu 

zákona č. 118/1920 Sb., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém a zákona 

č. 30/1921 Sb., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na 

velkém majetku pozemkovém. Dary z milosti nebyly dary v pravém smyslu slova, ale 

představovaly způsob penzijního zajištění vybraných zaměstnanců – nešlo tak o úkon 

z pouhé dobrovolné štědrosti dárce. 

4.6 Meziválečné osnovy občanského zákoníku  

Během období první republiky bylo rozhodnuto o tom, že je nutno sepsat a přijmout 

nový občanský zákoník, který by odstranil existující právní dualismus mezi územím 

Čech, Moravy a Slezska (kde se používal recipovaný ABGB) a Slovenska a 

Podkarpatské Rusi (kde se stále používalo uherské zvykové právo) a který by nebyl jen 

překladem z německého jazyka do češtiny. Za tímto účelem se začalo hned počátkem 

20. let pracovat na osnově návrhu takovéhoto nového, československého, občanského 

zákoníku. 

4.6.1 Návrh superrevisní komise z roku 1931 

Prvním uceleným výsledkem spolupráce ministerstva spravedlnosti, ministerstva 

unifikací a mnohých odborníků z různých právnických profesí byl návrh z konce roku 

                                                 
64

 DVOŘÁČEK, Jan et al. (eds.). Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných 

vědomostí. Díl 2., D-G. 1. vydání. Praha: Československý kompas, 1926, s. 55. 
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 Blíže viz podkapitoly č. 8.3.1 a č. 8.3.2 této práce. 



4 Právní úprava daru v minulosti 

 

33 

1931, který superrevisní komise nechala vytisknout a zpřístupnit laické i odborné 

veřejnosti počátkem roku 1932.
66

  

Darem a darováním se návrh superrevisní komise z roku 1931 zabýval v Hlavě 25. 

v ustanoveních §§ 855–871. Ačkoli byl tento návrh do velké míry vystavěn na 

základech ABGB, tak úpravu daru nepřejímal zcela beze změn. Kupříkladu pro jeho 

nepraktičnost nepřevzal ustanovení ABGB o jitřním daru
67

 či upřesnil ustanovení § 955 

ABGB týkající se darování podpory tak, aby bylo zřejmé, že za dar ve smyslu 

ustanovení § 855 a násl. návrhu superrevisní komise z roku 1931 se považuje jen taková 

podpora, která má povahu renty (důchodu).
68

 

Návrh superrevisní komise z roku 1931 posléze posloužil jako východisko pro mnohem 

známější vládní návrh z roku 1937.
69

 

4.6.2 Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 

Konečným výsledkem práce superrevisní komise byl v roce 1937 Vládní návrh zákona, 

kterým se vydává občanský zákoník známý též pod kratším označením jako osnova 

1937.
70

 

Darování se osnova 1937 věnuje v celkem jednadvaceti ustanoveních Hlavy 26, tedy 

v ustanoveních §§ 786–807. Obsah pojmu darování je popsán v ustanovení § 786: 

„Jestliže někdo přenechá nebo slíbí věc bezplatně jiné osobě a ona to přijme, vznikne 

darování.“ Jak vidno, úprava předmětu darování nedoznala oproti ABGB velkých změn, 

což souvisí s tím, že osnova návrhu do značné míry koncepčně vycházela z úpravy 

obsažené v ABGB. Předmětem darování tedy zůstává věc. 

Dle ustanovení § 80 „věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od člověka a slouží 

k potřebě lidí“. I definice věci v právním smyslu byla pouze přizpůsobena soudobému 
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českému jazyku, jinak zůstal text příslušného ustanovení beze změn. Věc v právním 

smyslu zůstává i nadále pojímána velmi široce a umožňuje tak (obdobně jako ABGB) 

darovat věci hmotné (včetně obchodovatelných přírodních sil), nehmotné (zejména 

práva), movité, nemovité, hromadné, zuživatelné, nezuživatelné, zastupitelné, 

nezastupitelné, cenitelné i neocenitelné.
71

 

Úprava remuneratorního darování a darování smíšeného také oproti úpravě v ABGB 

nedoznala žádných jiných než jazykových změn. Příslušná ustanovení §§ 788–790 

osnovy 1937 věnující se této problematice jsou v podstatě jen ustanoveními ABGB 

přepsanými do srozumitelnější podoby (do modernějšího českého jazyka) a z darování 

odměnného je nyní darování na odměnu, z darování obapolného pak darování 

vzájemné. Obsah a smysl úpravy těchto institutů zůstal stejný.
72

 

Osnova 1937 se s ABGB shodovala i v otázce darování jmění (ustanovení § 792 

osnovy). Opět je stanoveno, že z budoucího jmění lze darovat nejvýše jednu jeho 

polovinu. 

Ke změnám došlo u úpravy odpovědnosti dárce za škodu způsobenou darovanou věcí, a 

to konkrétně v ustanovení § 793 osnovy 1937. Co do ručení dárce za škodlivé následky 

v případě vědomého darování cizí věci a zatajení této okolnosti obdarovanému, zůstává 

právní úprava shodná s ABGB. Osnova 1937 však dosavadní úpravu rozšířila o 

odpovědnost dárce za škodu způsobenou vadnou darovanou věcí (ať již cizí nebo ve 

vlastnictví dárce). Tato odpovědnost dárce však byla podmíněna tím, že musel vadnou 

povahu darované věci znát a bylo možné mu klást za vinu, že obdarovaného o vadné 

povaze daru neinformoval. 

Za dar se dle ustanovení § 1224 osnovy 1937 považovalo i bezplatné prominutí 

nesporného či pochybného práva věřitelem dlužníkovi (za podmínky souhlasu 

dlužníka), tedy typicky prominutí pohledávky. 

Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník neboli osnova 1937 nakonec 

kvůli mnichovské dohodě a příchodu druhé světové války a následné poválečné změně 

politické orientace ze západu na východ nebyla nikdy schválena. Přesto je pro další 
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právní vývoj úpravy daru zásadní, neboť se stala „základním obecným ideovým 

zdrojem rekodifikace“
73

 (tedy aktuálního zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

4.7 Střední občanský zákoník 

V rámci tzv. právnické dvouletky se v roce 1950 Národní shromáždění republiky 

Československé usneslo na zákonu č. 141/1950 Sb., občanském zákoníku (dále i jen 

„SOZ“), který platil následujících třináct let.  Úprava darování byla v tomto zákoníku 

oproti ABGB oproštěna od kazuistické úpravy a byla velmi stručná. Příslušná hlava 

devatenáctá se omezovala na pouhé čtyři paragrafy. 

Předmětem darování bylo dle ustanovení § 383 SOZ něco
74

 a nikoliv věc, jak tomu bylo 

v ABGB. A to proto, že SOZ, používající vzhledem k politickému vývoji na našem 

území jako inspirační zdroj sovětskou právní úpravu, vymezoval věc mnohem úžeji než 

ABGB. Dle ustanovení § 23 SOZ byly věcmi v právním smyslu jen „ovladatelné hmotné 

předměty a přírodní síly, které slouží k lidské potřebě“. Právě ve snaze rozšířit předmět 

darování tak, aby bylo možno darovat nejen hmotné objekty, ale i objekty bez hmotné 

podstaty, si tehdejší zákonodárce při definování předmětu darování vypomohl termínem 

něco, čímž se do jisté míry vypořádal s (pro praxi až příliš úzce vymezeným) pojmem 

věc.
75

 

4.8 Občanský zákoník 

Střední občanský zákoník byl nahrazen zákonem č. 40/1964 Sb., občanským 

zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 1. 4. 1964 (dále i jen „OZ“). V jeho původním 

znění z roku 1964 bylo darování upraveno v ustanoveních §§ 407–409. Tento občanský 

zákoník tedy darování upravuje podobně stručně jako předcházející střední občanský 
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zákoník. Důvod pro takto minimalistickou úpravu bude patrně souviset se snahou 

tehdejšího socialistického režimu zajišťovat pomoc sociálně potřebnějším centrálně, na 

státní úrovni. Instituty umožňující poskytovat takovou pomoc v rovině soukromého 

práva (jako právě darování nebo také civilní renta či výměnek) byly proto spíše 

upozaďovány.
76

 

Občanský zákoník původně pro předmět darování užíval pojmu věc, čímž vzhledem 

k úzké definici věci v něm obsažené,
77

 vyloučil z darování cokoliv bez hmotné podstaty 

(na rozdíl od předchozího středního občanského zákoníku). Takto úzké pojetí předmětu 

darování se však ukázalo být neslučitelné s praxí, proto bylo brzy prolomeno 

judikaturou a darem se tak mohl stát i spoluvlastnický podíl
78

 či pohledávka.
79

  

4.9 Občanský zákoník po velké novele 

V důsledku přechodu od socialismu k demokracii prošel celý český právní systém 

změnami, které se samozřejmě týkaly i soukromého práva. Velká novela občanského 

zákoníku, zákon č. 509/1991 Sb., ponechala úpravu darování omezenou na pouhá tři 

ustanovení, nově však pod čísly §§ 628–630. Z pohledu úpravy předmětu darování je 

zajímavé především to, že v této novele je opět označován termínem něco,
80

 čímž bylo 

zajištěno, že darem mohlo být opět cokoliv, co mělo nějakou majetkovou hodnotu a co 

bylo způsobilé k převodu na obdarovaného. Něco se posléze coby označení předmětu 

darování udrželo přes dvacet let, tedy až do nabytí účinnosti nového občanského 

zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb.  

Protože termín něco v sobě jednoznačně zahrnuje i věc, mohly být předmětem darování 

(s ohledem na ustanovení §§ 118–121 OZ v novelizovaném znění) movitosti, 

nemovitosti i (pokud to jejich povaha připouštěla) práva a jiné majetkové hodnoty 

(např. obchodní podíl). Součást věci mohla být darována jen v případě, že se mohla stát 

                                                 
76

 ELISCHER, David. Donatio – darování v běhu času. In BĚLOVSKÝ, Petr; STLOUKALOVÁ, Kamila 

(eds.) Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: 

Auditorium, 2017, s. 140. ISBN 978-80-87284-64-3. 
77

 Ust. § 119 odst. 1 OZ, původní znění: „Věci jsou movité nebo nemovité.” 
78

  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Rc 54/73.  
79

 ELISCHER, David in ELIÁŠ, Karel a kol. Op. cit. č. 75, s. 1880. 
80

 Ust. § 628 odst. 1 OZ, novelizované znění: „Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo 

slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá.” 
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samostatnou věcí – tedy že bylo možné ji od hlavní věci oddělit, aniž by tímto 

oddělením došlo k poškození věci hlavní. U příslušenství platilo, že zásadně sdílelo 

osud věci hlavní. Příslušenství tak nikdy nemohlo být darem samo o sobě.  

Díky použití pojmu něco mohla být darována i pohledávka (např. peníze na účtu), 

spoluvlastnický podíl a podobně. Je však na místě dodat, že u bezplatného poskytování 

práva či jiné majetkové hodnoty docházelo k určitému právnímu schizmatu. Právní 

úkony spojené s bezplatným převodem práv a jiných majetkových hodnot totiž nebyly 

považovány za darování ve smyslu ustanovení § 628 OZ. Zároveň však právní doktrína 

hovořila o tom, že mezi osobou převádějící takové právo či jinou majetkovou hodnotu a 

mezi osobou toto přijímající ve své podstatě existuje vztah z darovací smlouvy. Díky 

tomu bylo například možné, aby se převodce při bezplatném převodu členských práv a 

povinností v družstvu domáhal na nabyvateli vrácení poskytnutého plnění dle 

ustanovení § 630 OZ upravujícím vrácení daru.
81

  

Předmět darování nemusel být nutně bezvadný, OZ v ustanovení § 629 připouštěl i 

darování věci s (faktickými či právními) vadami. Pokud o těchto vadách při nabízení 

daru dárce věděl, byl povinen na ně obdarovaného upozornit. Nesplnění této dárcovy 

povinnosti pak mělo vliv na možnost obdarovaného dar vrátit a dále na odpovědnost 

dárce za vady a za škodu.
82

 

Dárce mohl darovat jak určité větší množství svých majetkových hodnota, tak i veškerý 

svůj (současný i budoucí) majetek.
83

 

Co se darování mezi manžely týče, OZ jej umožňoval v případě, že předmět darování 

pocházel z výlučného majetku jednoho z manželů.
84
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005. 
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 ŠKÁROVÁ, Marta in ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta a kol. Občanský zákoník: 

komentář. Část II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1798. ISBN 978-80-7400-108-6. 
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 ELISCHER, David in ELIÁŠ, Karel a kol. Op. cit. č. 75, s. 1881. 
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5 Současné pojetí daru - obecně 

Po exkurzu do historie i do jiných vědních oborů, které problematiku daru zkoumají 

z nejrůznějších úhlů pohledu, je na místě začít se věnovat tomu, jak je dar upraven 

v současnosti – a to jak v aktuálním občanském zákoníku, tak i v jiných právních 

předpisech. 

5.1 Nový občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež je v této práci pro lepší rozlišování mezi 

jednotlivými občanskými zákoníky označován jako nový občanský zákoník (dále i jen 

„NOZ“), už má pro úpravu darování vyčleněno celých 24 ustanovení. To je oproti 

stručným úpravám dvou předchozích občanských zákoníků velký skok. Nepochybně to 

souvisí s tím, že inspirativním zdrojem jak pro NOZ jako takový, tak i pro úpravu 

darování, byl Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník (neboli osnova 

1937). Osnova 1937 měla pro úpravu darování vyčleněn obdobný prostor – 21 

ustanovení. Jak již bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, byla tato osnova 1937 

postavena na základech obecného zákoníku občanského, tedy ABGB. Proto se budu 

v následujících řádcích odkazovat jak na úpravu obsaženou v osnově 1937, tak 

v ABGB. 

Vedle poměrně velkého množství ustanovení věnujících se problematice darování mají 

ABGB, osnova 1937 a NOZ společnou i definici pojmu věc. NOZ tuto definici věci 

přejal z ABGB, respektive z osnovy 1937, téměř doslova. Ustanovení § 489 NOZ
85

 se 

od ustanovení § 285 ABGB
86

 a ustanovení § 80 osnovy 1937
87

 liší jen přizpůsobením 

textu současnému českému jazyku.
88

 Protože je tím pádem věc definována v NOZ opět 

šířeji, není potřeba si u institutu darování vypomáhat pojmem něco, jako tomu bylo 
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 Ust. § 489 NOZ: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí.” 
86

 Ust. § 285 ABGB: „Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním 

smyslu.” 
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 Ust. § 80 osnovy vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937: „Věcí v právním smyslu je vše, 

co je rozdílné od člověka a slouží k potřebě lidí.“ 
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 V podstatě jediným rozdílem je, že NOZ již nepoužívá jako definiční znak věci v právním smyslu její 

odlišnost od člověka, ale od osoby.  
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v SOZ a OZ po velké novele. Předmětem darování je proto – stejně jako tomu bylo 

právě v ABGB a v osnově vládního návrhu – opět věc. Vzhledem k tomu, že věcí 

v právním smyslu je nyní vše, co je rozdílné od osoby (jak fyzické, tak právnické) a co 

slouží potřebám lidí, mohou být podle současné právní úpravy darem kromě hmotných 

předmětů jednoznačně i předměty nehmotného charakteru. 

Nutno dodat, že současná koncepce pojetí věci v právním smyslu mnohem lépe 

odpovídá potřebám, které na právo klade moderní doba přicházející s mnoha novými (a 

dopředu nepředvídatelnými) právními instituty. Materialistický a pozitivistický přístup 

k věci v právním smyslu už jen velmi těžko držel krok s praxí, což ostatně připouští i 

důvodová zpráva k NOZ.
89

 

Další koncepční změnou ve vnímání věci v právním smyslu, kterou NOZ přinesl, je 

chápání živých zvířat coby kvazi-věcí, čemuž se bude podrobněji věnovat jedna 

z dalších podkapitol, konkrétně podkapitola č. 8.4. 

5.2 Plnění ze společenské úsluhy 

Klade-li si tato práce za cíl co nejkomplexněji obsáhnout problematiku daru, nelze se 

v ní podrobněji nezabývat otázkou plnění ze společenské úsluhy. Tedy plnění, jež 

výslovně není ustanovením § 2055 odst. 2 NOZ považováno za způsobilé být 

předmětem darování (tzn. darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, 

řečeno terminologií užívanou v této práci). Porozumění tomuto pojmu je také důležité 

pro negativní vymezení daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

5.2.1 Právní jednání obecně 

K tomu, aby mohlo dojít ke vzniku, změně či zániku subjektivních práv a povinností, se 

vždy vyžaduje určitý právní důvod. Takovým právním důvodem může být jak zákon, 

tak právní skutečnost. Právní skutečnosti je možné dále rozdělit na subjektivní a 

objektivní – podle toho, zda jsou či nejsou závislé na lidské vůli, přesněji řečeno na 
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 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, k 

§ 489 až 493. 
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volním lidském chování. Subjektivní právní skutečnost je pak možno rozčlenit do dvou 

dalších skupin: na právní skutečnosti, které jsou v souladu s objektivním právem a na 

ty, které jsou s ním v rozporu. V soukromém právu se nejčastěji setkáváme s právní 

skutečností subjektivní, která je s objektivním právem v souladu. Takovou právní 

skutečnost nazýváme právním jednáním. Kromě výše uvedeného je pro právní jednání 

stěžejní projev vůle jednající osoby, přičemž aby byl tento projev vůle způsobilý 

vyvolat právní následky, musí směřovat k vyvolání právním řádem předvídaných 

právních následků. Tyto tři pojmové znaky musí být naplněny současně, jinak se o 

právní jednání nejedná.
90

 

Prvním pojmovým znakem právního jednání je vůle. Vůle představuje vnitřní psychický 

vztah jednající osoby k zamýšlenému právnímu následku.
91

 Vůli je nutno odlišovat od 

pohnutky. Ačkoli jde v obou případech o pojmy spadající do oblasti lidské psychiky, 

vůle bývá na rozdíl od pohnutky zpravidla právně relevantní.
92

 Stejně tak nelze 

zaměňovat vůli a cíl právního jednání (tzn. výsledek, kterého chce jednající osoba 

dosáhnout). Ani cíl právního jednání nebývá, až na výjimky
93

, právně relevantní.
94

 

Směřování k vyvolání právních následků je druhým pojmovým znakem právního 

jednání. Jde zde o to, že jednající osoba má v úmyslu svým vnějším projevem vůle 

vyvolat určitý právní následek a že tedy nejde o hru, žert nebo třeba názornou ukázku 

při školní výuce. Takový záměr jednající osoby je právě tou hranicí, které odděluje 

právní jednání od pouhé společenské úsluhy.  

Posledním pojmovým znakem právního jednání je, že právní řád s příslušným 

zamýšleným jednáním spojuje určitý právní následek. Pokud neexistuje právní norma, o 

kterou by se zamýšlené jednání mohlo opřít, není možné hovořit o jednání právním. 
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 HANDLAR, Jiří in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1939 – 1944. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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 Tamtéž, s. 1965. 
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 Slovo „zpravidla“ je zde skutečně namístě, neboť samozřejmě pro oba pojmy existují výjimky. Stejně 
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Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1481 s. ISBN 978-80-7400-059-1. 
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 Obdobně jako u pohnutky může být i cíl právního jednání zahrnut do obsahu vůle, čímž získá na 

právním významu. Tamtéž. 
94

 Tamtéž. 
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5.2.2 Odlišení od daru v teorii 

O dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ nejde v případě pouhého plnění ze 

společenské úsluhy, jak stojí ve druhém odstavci předmětného ustanovení. Ke stejnému 

závěru bychom museli dojít i v případě, že by to NOZ nezmiňoval takto výslovně. 

Ostatně přesně to se v právní teorii odehrávalo až do 31. 12. 2013, protože OZ žádné 

obdobné ustanovení neobsahoval. Plnění ze společenské úsluhy, neboli liberalita, totiž 

není právním jednáním. Jde o jednání pohybující se mimo právní rámec. Ovšem ne 

mimo zákon – nejde o jednání, které by bylo v rozporu se zákonem, ale o jednání, které 

nemá právní relevanci. 

Jak bylo uvedeno výše, jedním z pojmových znaků každého právního jednání je záměr 

jednajícího subjektu vyvolat svým jednáním určitý právní následek. Tento pojmový 

znak však u liberality nenalezneme, neboť osoba nejedná s cílem naplnit nějakou právní 

normu nebo sebe či druhého jakkoli smluvně vázat. Jde spíše o jakési jednorázové, 

spontánní jednání. 

Důvodem vyvolávajícím takové jednání osoby bývá vůle jednající osoby dostát 

pravidlům společenského chování, etice, morálním pravidlům ... K lepšímu pochopení 

pojmu liberalita, jehož českým ekvivalentem je výraz společenská úsluha, velmi 

pomůže uvědomit si, že slovo liberalita pochází z latinského līberālitās a překládá se 

jako „čestnost“, „slušnost“, „šlechetnost“ či „ušlechtilost“.
95

 

Typickým příkladem, který se na tomto místě uvádí snad ve všech odborných textech 

zabývajících se společenskou úsluhou, je pozvání do divadla či na kávu. Pokud někoho 

zveme na kávu a zákusek, neděláme to proto, aby mezi námi a pozvanou osobou 

vznikla práva a povinnosti, která se by se dala zařadit do některé z kategorií právního 

systému. Ani naše případné očekávání, že když svého známého, kolegu či příbuzného 

dnes pozvu já, tak příště je řada na něm, se nedá pokládat za závazkový vztah. Kromě 

toho, že plnění na základě společenské úsluhy není vymahatelné u soudu, nedojde zde 

ani ke vzniku naturální obligace.  Důvodem je, že eventuální „povinnost“ pozvané 

osoby k úhradě útraty při příštím setkání či k jinému plnění v rámci mezilidských 

vztahů nemá svůj základ v žádném právním předpisu, ale opírá se toliko o naše 
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očekávání týkající se chování ostatních lidí v běžném životě. To, co nás nutí „splatit 

dluh“ (ve smyslu oplatit druhému jeho pozvání či drobnou pozornost) jsou společenské 

zvyklosti či pravidla morálky, etiky a nikoliv právní řád. Proto se i případná sankce za 

nenaplnění společenských očekávání nebude pohybovat ve sféře práva, ale ve sféře 

morálky a etiky. Velmi názorný a dobře pochopitelný příklad se objevuje 

v meziválečném komentáři k ABGB pánů Františka Roučka a Jaromíra Sedláčka. Když 

si pozvu domů na večeři hosta, naservíruji mu na talíř jídlo a pak tento talíř i s jídlem 

odnesu, protože jsem si hostovo pozvání na večeři rozmyslel, je mé chování vůči 

hostovi sice navýsost nezdvořilé, avšak žalovat mě na poskytnutí večeře host nemůže.
96

 

Společenská úsluha ve své podstatě ani nenaplňuje základní aspekt darování – tedy 

jednání mající za cíl zmenšení dárcova majetku s následným adekvátním zvětšením 

majetku obdarovaného a s tím související změna vlastníka věci. Zůstaneme-li u 

uvedeného příkladu s pozváním v kavárně, tak cílem pozvání druhé osoby jistě není 

zvětšení majetku námi pozvané osoby o těch pár desítek korun, které místo ní za dort a 

kávu zaplatíme. Cílem bude spíše strávení příjemného odpoledne ve společnosti 

druhého, k čemuž patří i konzumace drobného občerstvení. 

Příklad s pozváním na kávu se při vysvětlování rozdílu mezi darem ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ a plněním ze společenské úsluhy používá nejen proto, že 

je dobře pochopitelný, ale i proto, že názorně demonstruje další poznávací znamení 

společenské úsluhy - obvykle jde o plnění spíše nižší majetkové hodnoty. 

5.2.3 Odlišení od daru v praxi 

V praxi často není lehké s jistotou určit, zda se pohybujeme ještě v oblasti morálky a 

společenských konvencí a jde tedy o plnění ze společenské úsluhy, nebo už se 

nacházíme v oblasti práva a jde o dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

V takové chvíli je vhodné se znovu podívat do již zmiňovaného ustanovení § 2055 

odst. 2 NOZ a zaměřit se na druhou část tohoto ustanovení, ve kterém se uvádí, že o 

darování nejde, když je „… z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat“. Jde 
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tedy o hledání odpovědi na otázku, zda mezi stranami v dané situaci existuje vůle 

k uzavření nějaké dohody schopné vyvolat právní následky, anebo je vůle jednající 

osoby výsledkem její snahy vyhovět pravidlům slušného chování nebo být galantní. 

Jinými slovy je nutno se zamyslet nad tím, zda u konkrétního jednání je či není 

přítomen animus donandi. 

Po zapojení tohoto hodnotícího faktoru a po přihlédnutí ke všem dalším okolnostem 

provázejícím konkrétní bezplatné poskytnutí věci už bývá rozlišení daru ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ od plnění ze společenské úsluhy o něco snazší, ovšem i 

tak v praxi dochází k celé řadě hraničních situací.  

Další odlišností je, že plnění ze společenské úsluhy je ze své povahy spíše 

jednostranným jednáním, zatímco v případě darování jsou zapotřebí subjekty dva (a 

také dva projevy vůle) což vyplývá z definice darovací smlouvy (respektive smlouvy 

jako takové) coby dvoustranného právního jednání.
97

 

Výše bylo zmíněno, že plnění ze společenské úsluhy je jednáním jednorázovým, 

jednáním, které nedává vzniknout právnímu závazku. Důsledkem tohoto je, že plnění ze 

společenské úsluhy není možné dále relativizovat – na rozdíl od daru ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ je například není možné odvolat.
98

 

Stejně jako dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, ani plnění ze společenské 

úsluhy nemusí spočívat jen v předání materiální věci, ale i v osobní námaze. Při 

rozlišování mezi osobní námahou (coby darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ) a osobní námahou (coby plněním ze společenské úsluhy) se uplatní stejná, výše 

podrobněji rozepsaná, hodnotící hlediska jako v případě hmotné věci.  

Na závěr této podkapitoly bych na konkrétních příkladech spropitného v restauraci a 

daru zachránci (ve smyslu výrazu vděku a uznání za jeho zásluhy) ráda ukázala, jak 

neostrá a v čase proměnlivá ona hranice mezi darem ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ a plněním ze společenské úsluhy může v praxi být.   

                                                 
97

 KASÍK, Petr; BEDNÁŘ, Václav in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1. ISBN 978-80-7400-287-

8. 
98

 Tamtéž. 



5 Současné pojetí daru - obecně 

 

44 

Meziválečný komentář k ABGB z dílny Františka Roučka a Jaromíra Sedláčka zastával 

názor, že spropitné je předmětem darování odměnného (tedy darem coby předmětu 

darování dle ustanovení § 938 a násl. ABGB).
99

  

V komentáři nakladatelství Linde k zákonu č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je 

spropitné a dar ve smyslu projevu vděku Davidem Elischerem řazeno pro změnu mezi 

plnění ze společenské úsluhy.
100

 Tento názor zastává David Elischer i po rekodifikaci 

soukromého práva a v komentáři k NOZ publikovaném nakladatelstvím Wolters 

Kluwer nadále považuje spropitné a dary zachráncům za plnění ze společenské úsluhy, 

respektive za liberality. Ale již zde výslovně uvádí možnost, že strany mohou jednáním 

jinak považovaným za liberalitu zamýšlet i „darování de iure“.
101

  

Petr Kasík a Václav Bednář se v komentáři k NOZ vydaným nakladatelstvím C. H. 

Beck naopak výslovně hlásí k názoru meziválečnému a spropitné a dary zachráncům 

řadí mezi dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ (tedy nikoli mezi plnění ze 

společenské úsluhy).
102

  

Na uvedeném příkladu je zajímavé, že na zcela totožné jednání, které provázejí stejné 

okolnosti i stejná vůle stran, je v průběhu několika desítek let nahlíženo odlišně. K výše 

popsaným kritériím, jež se užívají při rozlišování mezi plněním ze společenské úsluhy a 

darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, je totiž nutno přidat ještě jedno. 

Kritérium patrně natolik samozřejmé, že jej odborná literatura ani nepovažuje za nutné 

výslovně zmínit – je jím totiž skutečnost, zda aktuálně účinný civilní kodex zná či nezná 

institut odměnného, remuneratorního darování. Pokud jej zná (jako tomu bylo v případě 

ABGB
103

 a jako tomu je nyní v NOZ
104

), tak se určitá plnění, která bychom jinak 

hodnotili jako plnění ze společenské úsluhy, ze zákona stávají darem (tedy předmětem 

                                                 
99

   ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního vydání. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 415. ISBN 80-85963-60-4. 
100

  ELISCHER, David in ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text 

zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. 1. vydání. Praha: 

Linde, 2008, s. 1878. ISBN 978-80-7201-687-7. 
101

  ELISCHER, David in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 631. ISBN 978-80-7478-370-8. 
102

  KASÍK, Petr; BEDNÁŘ, Václav in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. VI. 

Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014, komentář k ust. § 2060. ISBN 

978-80-7400-287-8. 
103

  Viz ust. § 940 ABGB. 
104

  Viz ust. § 2060 NOZ. 
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darování dle ustanovení § 938 a násl. ABGB, respektive darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ). 

5.2.4 Konkrétní příklady 

Vůle stran smluvně se vázat není přítomna a o daru nelze hovořit tehdy, když jsou 

pohnutkou pro bezplatné poskytnutí dobré mravy, společenské zvyklosti či konvence. 

Stejně tak může být motivem jednající osoby projevení zdvořilosti, štědrosti, 

velkorysosti, vděčnosti či dobročinnosti. Často jde o kombinaci více těchto pohnutek a 

motivů zároveň.  

Jako konkrétní příklady plnění ze společenské úsluhy lze v souladu s nálezem Ústavního 

soudu uvést jednorázové pozvání na kulturní akci či konzumaci nápojů, jednorázové 

poskytnutí přístřeší, odnos nákupu denní potřeby fyzicky nemohoucí osobě, sousedem 

provedené zahradnické úpravy ovocného stromu či výměnu píchlé pneumatiky za 

rezervní
105

 a dle zmiňovaného meziválečného komentáře k ABGB také poskytnutí hole 

v horách.
106

  

Darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ tak nebude dar vánoční či 

narozeninový. Nepochybně jím nebude ani nabídnutí bonbonu nebo cigarety. 

Takovým darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ nebude ani filantropií 

motivované plnění. Ať už proto, že půjde právě o plnění ze společenské úsluhy (jako 

třeba v případě uspořádání dobročinného koncertu, zaslání dárcovské SMS nebo 

věnování almužny) nebo o poskytnutí prostředků pro veřejnou sbírku.
107

 

Pokud jsou splněny podmínky absence konsenzuálního projevu vůle zúčastněných osob, 

nízké hodnoty plnění a absence jakékoliv právní povinnosti k plnění, je plněním ze 

společenské úsluhy také plnění cizího dluhu.
108

 

                                                 
105

  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. II. ÚS 231/10, bod 29. 
106

  ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Op. cit. č. 99, s. 405. 
107

  Podrobněji se dobročinným sbírkám věnuje podkapitola č. 9.1 této práce.  
108

  K problematice plnění cizího dluhu coby daru viz podkapitolu č. 7.2.2 této práce. 
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5.3 Majetek dárce 

Při určování, co bude předmětem daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, není 

dárce zákonem omezen jen na darování konkrétní, jednotlivě určené věci. Ustanovení 

§ 2058 odst. 1 NOZ
109

 dárci výslovně umožňuje darovat i jeho majetek, to znamená 

„souhrn všech majetkových hodnot přičitatelných určité osobě“.
110

 Na rozdíl od jmění, 

které zahrnuje aktiva i pasiva, majetkem se rozumí pouze dárcova aktiva. 

Uvedené ustanovení dále rozlišuje mezi majetkem současným (tedy souhrnem aktiv, 

které dárce vlastní v okamžiku uzavření darovací smlouvy) a majetkem budoucím (tedy 

včetně veškerých dalších, dárcem po uzavření darovací smlouvy nabytých aktiv).
111

 

Toto rozlišování je poměrně podstatné, neboť pro každý z těchto majetků zákon určuje 

jiná pravidla. 

O dárcově současném majetku platí, že darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ 

může být všechen. V případě budoucího majetku už to však možné není. Zákon zde 

chrání dárce před jeho případným neuváženým jednáním a limituje rozsah takového 

daru na maximálně jednu polovinu majetku, který dárce nabyde po uzavření darovací 

smlouvy. Aby však nedošlo k  nežádoucí situaci, že dárce a obdarovaný nabydou 

všechen budoucí dárcův majetek do svého podílového spoluvlastnictví, je na místě dárci 

důrazně doporučit, aby své plnění upřesnil způsobem, ze kterého bude zřejmé, kterou 

polovinu jeho majetku má obdarovaný nabýt.
112

  

Co se budoucího majetku týče, je pochopitelně možné, aby darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ byla i jeho menší poměrná část než jedna polovina (např. jedna 

čtvrtina). Stále však platí upozornění, že v zájmu zabránění podílového spoluvlastnictví 

dárce a obdarovaného k veškerému budoucímu majetku dárce v dárcem určeném 

poměru, je opět více než vhodné okruh darovaného majetku blíže specifikovat. 

                                                 
109

 Ust. § 2058 odst. 1 NOZ: „Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, 

kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.“ 
110

 KOUKAL, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1750. ISBN 978-80-7400-529-9. 
111

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, 

k § 2058. 
112

  KASÍK, Petr; BEDNÁŘ, Václav in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 6. ISBN 978-80-7400-287-

8. 



5 Současné pojetí daru - obecně 

 

47 

5.4 Věc, kterou dárce nemá 

Ustanovení, které upravuje darování současného i budoucího majetku dárce, tedy 

ustanovení § 2058 NOZ, ve svém druhém odstavci upravuje situaci, kdy dárce chce na 

obdarovaného bezplatně převést vlastnictví k věci, kterou nemá. Za předpokladu, že 

bude splněn zákonný požadavek, aby se dárce v darovací smlouvě zavázal k tomu, že 

věc nabyde, může být i taková věc darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ.
113

 

Ze zákonodárcem zvolených, velmi obecných sloves (tedy že věc dárce nemá a že se ji 

zaváže nabýt), vyplývá, že způsobilost být takovým darem mají nejen věci existující, 

které jen dárce zatím nemá ve svém vlastnictví, ale i věci, které mají teprve v budoucnu 

vzniknout. V praxi půjde například o případy darování věci, kterou musí dárce koupit, 

ještě nenarozených mláďat či uměleckého díla, které se autor-dárce zaváže v budoucnu 

vytvořit. 

Od problematiky darování majetku dárce, upravené v odstavci 1 předmětného 

ustanovení § 2058 NOZ, se úprava tohoto institutu liší v několika ohledech. Za prvé se 

zde nehovoří o majetku coby souboru aktiv, ale o jednotlivě určené věci. S tím souvisí i 

druhá odlišnost. Ačkoli v tomto případě má být také darem ve smyslu ustanovení § 2055 

a násl. NOZ věc, jež ještě není ve vlastnictví dárce, žádná limitace jako v případě 

darování budoucího majetku se zde neuplatní. A to právě proto, že jde o konkrétní věc. 

Lze se domnívat, že zákonodárce vycházel z předpokladu, že v tomto případě není 

nutno dárce chránit žádným limitem, jelikož u takové konkrétně určené věci lze lépe 

odhadnout její hodnotu a je jen na dárcově uvážení, jak hodnotnou věc má v úmyslu 

někomu darovat.  

Ačkoli zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neupravoval možnost darovat věc, 

kterou dárce v okamžiku uzavření darovací smlouvy ještě nemá, nezavádí NOZ do 

našeho právního řádu žádnou novinku. Československá judikatura toto připustila už ve 

čtyřicátých letech minulého století.
114
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 Ust. § 2058 odst. 2 NOZ: „Darování věci, kterou dárce nemá, je platné, jen zaváže-li se dárce ve 

smlouvě věc nabýt.“ 
114

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 4. 2. 1943, sp. zn. Rv I 703/42 

(Vážný 18435): „Předmětem darovací smlouvy je věc ve smyslu §§ 285, 292 obč. zák. K platnosti této 

smlouvy není třeba, aby darovaná věc byla v době darování v dárcově majetku, nýbrž předmětem 

darování může býti i věc cizí.“ 
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Závěrem této podkapitoly je potřeba zmínit, že ustanovení § 2058 odst. 2 NOZ není 

jediným ustanovením NOZ zabývajícím se darováním věci ve vlastnictví třetí osoby. 

Některé aspekty (vědomého) darování věci cizí jsou upraveny i v ustanovení § 2065 

NOZ.
115

  

5.5 Remuneratorní dar 

Následujícím ustanovením NOZ, věnujícím se problematice předmětu darování, je 

ustanovení § 2060 NOZ. Institut v něm upravený se v odborné literatuře zpravidla 

vyskytuje pod názvem odměnné, respektive remuneratorní či renumeratorní 

darování.
116

 Jeho podstatou je, že dárce dáním takového daru vyjadřuje obdarovanému 

své uznání, případně obdarovaného odměňuje za jeho zásluhy, za současného splnění 

podmínky, že obdarovaný nemá na takové plnění právo již z dřívějška.
117

 To znamená, 

že obdarovaný nebyl k určitému svému jednání povinen a zároveň dárci z takového 

jednání obdarovaného nevnikla povinnost obdarovaného za něco odměnit, obdarovat. 

Tedy že obdarovanému za jeho dobrovolné plnění nevzniklo právo na protiplnění od 

dárce. 

Podle důvodové zprávy k NOZ je zařazení tohoto ustanovení do stávajícího občanského 

zákoníku důležité proto, aby bylo možno rozlišovat plnění „při úplatných a 

bezúplatných smlouvách, resp. při synallagmatických a asynallagmatických 

závazcích“.
118

 Praktický význam tohoto ustanovení je dvojí. Za prvé se díky tomuto 

ustanovení za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ považují i plnění, která 

bychom bez existence této úpravy jinak považovali za plnění ze společenské úsluhy. A 

za druhé tím zákonodárce dává najevo, že se práva a povinnosti stran z takového 

jednání vzniklá mají posuzovat právě podle ustanovení §§ 2055 – 2078 NOZ věnujících 

                                                 
115

 K tomu podrobněji v podkapitole č. 5.8 níže. 
116

 Z nějakého důvodu se v české právní úpravě používá i výrazu renumeratorní. Osobně považuji za 

možný důvod používání tohoto výrazu skutečnost, že slovo renumeratorní v sobě obsahuje mnohem 

povědomější kořen latinského numero – počítat, vyplatit. Za správnější však z logiky věci považuji výraz 

remuneratorní, neboť odpovídá latinskému muneror – darovat, obdarovat. 
117

 Viz ust. § 2060 NOZ. 
118

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, 

k § 2060. 
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se darování (a nikoliv podle jiných ustanovení NOZ věnujících se závazkům z právních 

jednání). 

Podle Davida Elischera lze takovéto dary ve smyslu ustanovení § 2060 NOZ rozdělit do 

tří kategorií. Do první kategorie řadí „dar jako projev vděčnosti či uznání určený 

příjemci daru (nebo např. i členu jeho rodiny)“
119

 jako odměnu za to, co obdarovaný 

vykonal pro své širší okolí či přímo pro dárce. Jako příklad uvádí odměnu pro 

dobrovolníky pomáhající při odstraňování následků živelních pohrom. Druhou kategorií 

je „dar za zásluhy“
120

 ve smyslu ocenění mimořádných schopností či celoživotní práce 

obdarovaného (např. odměna za promoci či za přínos v oblasti vědy a výzkumu). Do 

třetí a poslední kategorie David Elischer řadí „dar jako zvláštní odměnu za něco, co 

příjemce odměny vykonal“
121

 a jako příklady uvádí dar záchranným sborům (hasiči, 

policie, horská služba…) či dobrovolníkům za záchranu života nebo majetku, a dále dar 

jako odměnu za bezplatný lékařský zákrok či poskytnutí první pomoci.  

Jak bylo řečeno výše v podkapitole č. 5.2.3 (pojednávající o odlišení plnění ze 

společenské úsluhy od daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ), díky vrácení 

institutu odměnného, remuneratorního darování (jehož plnění představuje zvláštní, 

nenárokovou odměnu za konání obdarovaného), je nutno počínaje dnem 1. ledna 2014 

za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ začít opět považovat i poskytnutí 

spropitného (jež bylo po dobu platnosti a účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, uváděno jako typický příklad plnění ze společenské úsluhy). 

Dar coby zvláštní odměnu ve smyslu ustanovení § 2060 NOZ je nutno odlišovat od 

poskytnutí náhrady vlastníkovi věci, která byla třetí osobou použita ve stavu nouze či 

v naléhavém veřejném zájmu (dle ustanovení § 1039 NOZ ve spojení s § 1037 NOZ).  

Stejně tak není možné s darem coby zvláštní odměnou zaměňovat nálezné – plnění 

poskytované vlastníkem ztracené věci jejímu nálezci ve smyslu ustanovení § 1056 

NOZ. To ovšem platí jen za předpokladu, že odměna nálezci nepřekročí limity 

nálezného uvedené v ustanovení § 1056 odst. 2 NOZ. Podle tohoto ustanovení činí 

nálezné jednu desetinu ceny nálezu (vyjma případů, kdy má nalezená věc hodnotu jen 
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 ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 74-75. ISBN 978-80-7552-298-6. 
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pro toho, kdo ji ztratil – v takovém případě se nálezné stanoví na základě slušného 

uvážení). Pokud odměna nálezci tyto limity přesáhne, tak to, oč bude v daném případě 

limit nálezného překročen, již darem (zvláštní odměnou ve smyslu ustanovení § 2060 

NOZ) bude.
122

 

Se zvláštní odměnou coby předmětem darování dle ustanovení § 2060 NOZ dále nelze 

zaměňovat institut náhrady za nepoctivou držbu upravený ustanovením § 1000 NOZ.
123

 

Podle tohoto ustanovení je nepoctivý držitel mimo jiné povinen vydat veškerý užitek 

nabytý nepoctivou držbou. Již z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že zde není naplněn 

jeden z atributů darování (dobrovolnost), tudíž vydání takového užitku zcela 

neoddiskutovatelně není možné považovat za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ, tím méně za zvláštní odměnu ve smyslu ustanovení § 2060 NOZ. 

5.6 Vzájemný dar 

Další ze staronových institutů, který znal již ABGB
124

 a který se do našeho občanského 

zákoníku opět vrátil v ustanovení § 2061 NOZ, je institut vzájemného neboli 

obapolného či smíšeného darování. Slovy důvodové zprávy jde o standardní úpravu 

darování vznikající v případě negotium mixtum cum donatione, tedy v případě 

smíšeného darování. Takovým smíšeným darováním je situace, kdy je mezi stranami 

hned na počátku ujednáno částečně úplatné a částečně bezplatné plnění. To znamená, že 

cílem jejich jednání není výměna věci za věc, jako je tomu u směny či koupě, ale 

zvětšení majetku obdarovaného na úkor majetku dárce. Zároveň platí, že obdarovaný a 

dárce si své pozice dříve či později vymění a kdo byl prve darovaným, stane se dárcem 

a naopak.  

V rozporu se základní charakteristikou darování zde výměnou za předmětné plnění je 

poskytována určitá protihodnota, ovšem tato protihodnota je na základě vůle smluvních 

                                                 
122

  KASÍK, Petr; BEDNÁŘ, Václav in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. VI. 

Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 7-8. ISBN 978-80-7400-287-8. 
123

  ELISCHER, David in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 625. ISBN 978-80-7478-370-8. 
124

  Viz ust. § 942 ABGB a také podkapitolu č. 4.5.2 této práce. 



5 Současné pojetí daru - obecně 

 

51 

stran nižší, než jak by bylo s ohledem na hodnotu plnění adekvátní.
125

 Takto vzniklý 

rozdíl mezi hodnotou jednoho a druhého plnění je právě oním vzájemným darem. Co do 

hodnoty plnění, ve kterém se jedno a druhé plnění překrývá, jde o směnu.
126

  

Jako příklad může posloužit třeba situace, kdy prarodiče darují svému vnukovi velký 

byt v hodnotě 6.000.000,- Kč a vnuk jim daruje svůj menší byt v hodnotě 4.000.000,- 

Kč. Rozdíl ve výši 2.000.000,- Kč je nutno kvalifikovat jako vzájemný (obapolný, 

smíšený) dar. 

Nutno podotknout, že zjišťování existence vzájemného daru by se nemělo omezit na 

pouhý matematický úkon odečtení hodnoty jednoho plnění od hodnoty plnění druhého. 

Pokud by takto zjištěný rozdíl byl minimální a vzájemná plnění by byla v podstatě 

stejně hodnotná, z pohledu NOZ by o vzájemný dar nešlo.
127

 

Díky tomu, že zákonodárce výslovně stanovuje, že rozdíl mezi vzájemnými plněními je 

za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 2061 NOZ nutno považovat za dar ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, se na toto plnění vztahují i veškerá pravidla 

obsažená v ustanoveních §§ 2055–2078 NOZ.  

V souvislosti s tématem vzájemného daru, respektive vzájemného darování, není bez 

zajímavosti ani skutečnost, jak se k takovému jednání přistupuje z daňového pohledu. 

Protože dary mnohdy požívají určitých daňových výhod, existovala zde například u 

danění příjmů obava, že by se pomocí institutu vzájemných darů obcházelo zdaňování 

příjmů plynoucích z koupě či směny. Z tohoto důvodu bylo do zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, s účinností k 1. 1. 2014 zařazeno nové ustanovení § 21c, dle kterého 

se i negotium mixtum cum donatione pro účely daní z příjmů považuje za koupi či 

směnu. Shodnou úpravu obsahuje i zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých 

věcí ve svém ustanovení § 53.
128
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5.7 Podpora 

Ačkoli ustanovení § 2062 NOZ je nadepsáno jako darování podpory, což by v leckom 

mohlo evokovat spíše plnění poskytované v rámci systému sociálního zabezpečení, 

jedná se v tomto případě o podporu ryze soukromoprávního charakteru, závislou jen na 

vůli dárce. 

Podpora jako dar ve smyslu ustanovení § 2062 NOZ se vedle dobrovolnosti a 

bezplatnosti vyznačuje navíc svou pravidelností. Nejde tedy o jednorázové, ale 

periodicky se opakující plnění. Toto plnění může být jak peněžitého, tak nepeněžitého 

charakteru (např. bezplatné poskytování materiální pomoci jako je poskytování šatstva, 

stravy či přístřeší). Vždy však musí mít majetkovou, nebo alespoň penězi ocenitelnou 

povahu. Za takovouto podporu coby dar ve smyslu ustanovení § 2062 NOZ není možné 

zaměňovat podporu psychickou, citovou apod. 
129

   

Stejně tak je potřeba od podpory jako daru ve smyslu ustanovení § 2062 NOZ odlišovat 

důchod jako pravidelné peněžní dávky placené plátcem příjemci dle ustanovení § 2701 

NOZ. Tyto dva instituty se od sebe odlišují zejména v tom, že důchod může být na 

rozdíl od podpory (daru) poskytován výhradně v peněžité formě a v pravidelně se 

opakujících intervalech, nikdy nemůže přejít po smrti příjemce na další osobu, při 

prodlení s úhradou důchodu lze požadovat úroky z prodlení a za splnění určitých 

podmínek není možné důchod postihnout v exekučním či v insolvenčním řízení. V praxi 

ale může být často těžké od sebe tyto instituty odlišovat. Jako důležitá pomůcka pro 

takové odlišování jistě poslouží zodpovězení otázky, zda na počátku jednání byl nebo 

nebyl přítomen animus donandi.
130

 

5.8 Cizí věc 

Jelikož praxe přináší lecjaké situace, tak NOZ připouští (jak bylo naznačeno výše 

v podkapitole č. 5.4) i možnost, že bude darována věc cizí, tedy věc, jejímž vlastníkem 

není dárce. Výslovně to vyplývá z ustanovení § 2058 odst. 2 NOZ a dovodit to dále lze 
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z ustanovení § 2065 NOZ, v němž se hovoří o povinnosti dárce nahradit obdarovanému 

vzniklou škodu v případě, že dárce vědomě daruje cizí věc, aniž by tuto skutečnost 

obdarovanému sdělil. 

Domnívám se proto, že ustanovení § 2058 odst. 2 NOZ je jakousi obecnou úpravou, 

díky níž má způsobilost být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ i věc, 

kterou dárce nevlastní (ať už proto, že věc ještě neexistuje nebo proto, že ji vlastní třetí 

osoba). Ustanovení § 2065 NOZ pak vnímám jako speciální úpravu pro případy, kdy je 

takovým darem věc již existující, ovšem vlastněná třetí osobou (o čemž dárce ví a 

obdarovaného o tom neinformuje). 

Dopady toho, že darem je cizí věc (bez ohledu na to, zda o tom dárce či obdarovaný 

věděl či nikoliv), jsou zajímavé zejména v souvislosti s otázkami stran vzniku 

povinnosti dárce nahradit obdarovanému škodu, stran nabytí a pozbytí vlastnického 

práva k darované cizí věci, stran platnosti či neplatnosti darovací smlouvy, stran 

odstupování od darovací smlouvy a stran odmítnutí daru. Protože se tyto dopady už 

nijak netýkají přímo daru samotného, respektive toho, co je či není způsobilé být darem 

ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, nebude se tato práce řešením předestřených 

otázek více zabývat. 

5.9 Vadná věc 

Kromě možnosti darovat cizí věc se ustanovení § 2065 NOZ věnuje též darování věci, 

která má právní či faktické vady. Stejně jako v případě věci cizí, o níž se zmiňuje 

předchozí kapitola, i v případě vadné věci lze její způsobilost být darem ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ vyvodit ze skutečnosti, že se zákonodárce v předmětném 

ustanovení zabývá problematikou nároku dárce na náhradu škody při darování takové 

vadné věci. 

I u darování věci vadné se omezím jen na konstatování obsažené v předchozím odstavci, 

neboť ve zbývajícím vybočují otázky spojené s vadným darem z rámce této práce. 
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5.10 Dar malé hodnoty 

Dar malé hodnoty je pojmem, se kterým se setkáme v ustanovení § 2066 NOZ, tedy 

v jednom z mnoha ustanovení NOZ věnujících se ochraně osob omezených ve své 

svéprávnosti. Ochrana těchto osob zde spočívá v tom, že jim zákonodárce přiznává 

způsobilost darovat a přijímat pouze zmíněný dar malé hodnoty a dále dar vzhledem 

k okolnostem obvyklý (tomuto druhému institutu se budu samostatně věnovat 

v následující podkapitole). 

Jak v NOZ, tak v důvodové zprávě bohužel nenalezneme ani žádnou legální definici 

pojmu dar malé hodnoty, ani žádnou další informaci, která by nám pomohla tento 

pojem vymezit. 

David Elischer uvádí, že hodnota daru malé hodnoty se posuzuje k okamžiku 

darování.
131

 A stejně jako u mnoha dalších institutů spojených s darem,
132

 i v tomto 

případě platí, že pro určení, zda jde či nejde o dar malé hodnoty, není stanovena žádná 

jasně kvantifikovatelná hranice. To, zda jde v konkrétním případě o plnění s malou či 

„větší než malou“ hodnotou, je velmi relativní. Hodnotu takového plnění bude vždy 

nutno posuzovat s ohledem na celkovou životní úroveň, finanční situaci, příjmy a další 

obdobná kritéria důležitá pro srovnání předmětného plnění s celkovou hodnotou 

majetku dárce, respektive obdarovaného.
133

  

Jelikož NOZ pracuje i s pojmem věc zvláštní obliby,
134

 je na místě při zjišťování, zda 

zkoumané plnění má či nemá malou hodnotu a může tak být darem malé hodnoty ve 

smyslu ustanovení § 2066 NOZ, přidat k výše uvedeným, penězi ocenitelným kritériím, 

i kritérium osobní obliby. To znamená, že i plnění, které má ve vztahu k celkové 

hodnotě majetku dárce (respektive obdarovaného), malou hodnotu, může na své 

hodnotě získat díky svému citovému, osobnímu významu pro dárce (respektive 

obdarovaného) a tudíž nebude moci být považováno za dar malé hodnoty.
135
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V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že ustanovení § 2066 NOZ upravuje způsobilost 

darovat či přijmout dar malé hodnoty a dar vzhledem k okolnostem obvyklý ve vztahu 

k osobám omezeným ve svéprávnosti. Takové omezení ve svéprávnosti je nutno 

odlišovat od nenabytí plné svéprávnosti, kterýžto pojem NOZ používá v souvislosti 

s nezletilými osobami.
136

 O omezení svéprávnosti NOZ naopak hovoří ve vztahu 

ke zletilým, kterým byl rozsah jejich svéprávnosti omezen na základě rozhodnutí soudu 

ve smyslu § 55 a násl. NOZ. Z uvedeného dále vyplývá, že úprava obsažená 

v ustanovení § 2066 NOZ se týká výhradně osob fyzických. 

5.11 Dar vzhledem k okolnostem obvyklý 

Obdobně jako ustanovení § 2065 upravovalo zároveň darování věci cizí a věci vadné, 

upravuje i ustanovení § 2066 rovnou dva předměty darování. Vedle daru malé hodnoty 

se zde zavádí ještě pojem dar vzhledem k okolnostem obvyklý.  

Co bylo v předchozí podkapitole uvedeno o osobách omezených ve svéprávnosti a 

absenci legální definice pojmu či jakýchkoli dalších informací k němu, se beze zbytku 

uplatní i v případě daru vzhledem k okolnostem obvyklému. 

Dalším prvkem, který mají oba instituty uváděné v ustanovení § 2066 společný, je 

nemožnost objektivizace kritérií používaných při posuzování, zda je konkrétní plnění 

způsobilé být darem ve smyslu ustanovení § 2066 NOZ. Tak, jako se hodnota daru 

malé hodnoty posuzuje vždy ve vztahu k celkovému majetku konkrétního dárce 

(respektive obdarovaného), posuzuje se obvyklost daru vzhledem k okolnostem 

obvyklému ve vztahu ke konkrétní situaci, při které je takové plnění poskytováno 

(respektive přijímáno). 

Za takové situace, lépe řečeno okolnosti, lze považovat různé slavnostní, výjimečné 

chvíle v životě člověka, při kterých se obvykle někomu něco dává. David Elischer jako 

příklady uvádí „Vánoce, narozeniny, jmeniny, narození potomka, svatbu, křest 

potomka, koupi bytu, promoci apod.“
137
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V předchozím odstavci jsem úmyslně použila slovní spojení něco dávat, ačkoli na první 

pohled by bylo na místě použít spíše slov darovat věc. Důvodem pro takovéto vágní 

výrazy je moje přesvědčení, že aby bylo možno hovořit o daru vzhledem k okolnostem 

obvyklému coby jedné z podmnožin nadřazeného pojmu dar ve smyslu ustanovení 

§2055 a násl. NOZ, je nutno takové plnění podrobit ještě jednomu testu. Tím testem je, 

zda takové plnění (vedle všech výše popsaných podmínek) zároveň překročí hranici 

pouhého plnění ze společenské úsluhy, neboť okolnosti příkladmo uvedené Davidem 

Elischerem při definování daru vzhledem k okolnostem obvyklému jsou zároveň 

okolnostmi typickými pro plnění ze společenské úsluhy.
138

 V praxi tak může být 

rozpoznávání daru vzhledem k okolnostem obvyklému nelehkou disciplínou. 
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6 Pozitivní vymezení daru 

V následující části práce se budu podrobněji věnovat tomu, proč ta či která věc je 

způsobilá být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Řeč bude nejen o věcech 

ve smyslu hmotných předmětů, ale i o věcech ve smyslu právním. 

6.1 Věci hmotné 

Typickým objektem darování, ať už z pohledu každodenní praxe či z pohledu 

„neprávníků“, je ovladatelná část vnějšího světa
139

 - věc ve smyslu individuálně 

určeného samostatného hmotného předmětu, movitého či nemovitého. Darem může být 

samozřejmě i věc určená druhově či množstevně, věc zastupitelná i nezastupitelná, 

zuživatelná i nezuživatelná. 

Tato kategorie daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ je tou nejběžnější a 

nejobecnější. Právě do této množiny bude spadat většina předmětů darování, se kterými 

je možno se obvykle setkat. Ze všech entit, u nichž tato práce zkoumá jejich způsobilost 

být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, jsou hmotné věci nejméně 

problematické. Dovolím si této skutečnosti využít, omezit se na pouhé uvedení příkladů 

takových hmotných věcí - darů ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, a spíše se 

v dalších kapitolách a podkapitolách soustředit na skutečnosti, které v souvislosti 

s jejich způsobilostí být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, vyvolávají 

více otazníků. 

Jako příklady darů ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ z kategorie hmotných věcí 

movitých lze uvést automobil, z věcí hmotných nemovitých bytovou jednotku, ze 

zastupitelných hmotných věcí peníze a z těch zuživatelných třeba palivo.  

Závěrem této podkapitoly je nutno podotknout, že sama skutečnost, že je něco věcí 

hmotnou (a obchodovatelnou),
140

 z takové věci automaticky nečiní dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Vždy je zapotřebí na takovou věc nahlížet i optikou 

                                                 
139

 Viz ust. § 496 odst. 1 NOZ.  
140

 K tomu blíže viz kapitolu č. 8 této práce. 
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všech dalších ustanovení NOZ týkajících se problematiky darů (tedy zda například 

nejde v daném případě o „pouhé“ plnění ze společenské úsluhy). 

6.2 Věci nehmotné  

Díky širokému chápání pojmu věc mohou být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ i věci nehmotné, které jsou ustanovením § 496 odst. 2 NOZ definovány 

jednak jako práva, u nichž to připouští jejich povaha a jednak jako jiné věci nemající 

hmotnou podstatu. 

6.2.1 Práva, jejichž povaha připouští být věcí v právním smyslu 

Platí, že ne každé právo je automaticky nehmotnou věcí a tudíž ne každé právo je 

způsobilé být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Mezi práva, jejichž 

povaha nepřipouští, aby byly věcmi (a tedy potenciálními předměty darování), se 

neoddiskutovatelně bude řadit kupříkladu právo na život a další základní lidská práva. 

Dalšími právy, u kterých jejich povaha neumožňuje, aby byla zcizitelná, jsou pak 

dozajista práva spojená s osobností člověka (jak osobnostní práva všeobecná, tak např. 

osobnostní práva autorská a osobnostní práva výkonných umělců ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., autorského zákona, nebo právo na původcovství ve smyslu zákona 

č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích).
141

 

Ovšem autorskoprávní licence, patentová práva či práva ze zapsaného průmyslového 

vzoru již věcí v právním smyslu budou, neboť jejich povaha to připouští.
142

 Jelikož je 

možno s nimi disponovat, je možno je učinit i předmětem darování, respektive darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

Jako další příklady možných objektů darování lze uvést služebnost coby věcné právo
143

 

nebo právo stavby jako nehmotnou a ze zákona nemovitou věc
144

.  

                                                 
141

  KOUKAL, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1753. ISBN 978-80-7400-529-9. 
142

 Tamtéž. 
143

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 11. 1934, sp. zn. Rv II 898/34, 

(Vážný 13945). 
144

 Viz ust. § 1242 NOZ. 
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6.2.1.1 Pohledávka 

Právem, jehož povaha připouští být věcí v právním smyslu, je nepochybně i pohledávka 

coby právo věřitele na určité plnění od dlužníka. V souvislosti s darováním je důležité 

uvědomit si dvě věci. Za prvé, že NOZ poměrně důsledně rozlišuje mezi závazkem, 

pohledávkou a dluhem.
145

 A za druhé, že jedním ze základních poznávacích znamení 

darování je to, že se majetek obdarovaného rozrůstá na úkor majetku dárce. Darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ tedy nebude ani závazek jako takový, ani dluh 

(až na výjimku uvedenou v kapitole č. 7.2.1 níže), ale výhradně postoupení onoho 

subjektivního práva věřitele (dárce) na dlužníkovo plnění třetí osobě (obdarovanému). 

Může-li být předmětem darování postoupení pohledávky, tak podle mého názoru nic 

nebrání tomu, aby takovým předmětem mohlo být i postoupení souboru pohledávek. 

6.2.1.2 Podíl v obchodní korporaci 

Neméně zajímavým institutem je i podíl ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (ZOK), který ve svém ustanovení § 31 definuje podíl jako „účast 

společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí“. Na rozdíl 

od spoluvlastnického podílu není řazen mezi jiné věci bez hmotné podstaty, ale mezi 

práva, jejichž povaha připouští být věcí v právním smyslu.
146

 Podíl v obchodní 

korporaci je tedy v zásadě stejně převoditelný jako jiné nehmotné a movité věci. Z toho 

plyne, že může být i darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ.  

Zdůrazňuji, že je zde řeč o obecné úpravě podílu v obchodních korporacích a že u 

konkrétních typů korporací může být podíl a jeho převoditelnost upravena jinak. 

Například u veřejné obchodní společnosti jako korporace osobního charakteru je 

ustanovením § 116 ZOK převod podílu společníka zakázán, tudíž jej není možné ani 

darovat. Tentýž zákaz se dotýká i převodu podílů komplementářů v komanditní 

společnosti (ustanovení § 123 ZOK a contrario
147

). 
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 Viz ust. § 1721 NOZ. 
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  HAVEL, Bohumil in ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017, s. 73. ISBN 978-80-7400-540-4. 
147

  ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil in ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních 

korporacích. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 289. ISBN 978-80-7400-540-4. 
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Podíl komanditisty darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ být může, a to za 

stejných podmínek jako podíl společníka ve společnosti s ručením omezením.
148

 To 

znamená, že ZOK převody těchto podílů nezakazuje,
149

 ovšem jejich převoditelnost (a 

tedy i způsobilost být předmětem darování) může být modifikována společenskou 

smlouvou či vzájemnými smlouvami mezi společníky.
150

 

V situacích, kdy je podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným představován 

kmenovým listem, se uplatní pravidla týkající se cenných papírů, o nichž blíže 

pojednává podkapitola č. 6.6 této práce. Totéž bude platit pro akcie v případě akciové 

společnosti.  

Práva a povinnosti člena družstva, jež takovému členovi z jeho členství v družstvu 

plynou, se počínaje 1. lednem 2014 označují jako družstevní podíl.
151

 I tento družstevní 

podíl je podílem ve smyslu ustanovení § 31 ZOK a tedy nehmotnou movitou věcí. Opět 

platí, že v obecné rovině je možné, aby i družstevní podíl byl darem ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ (za předpokladu dodržení specifických pravidel 

vztahujících se k družstevnímu podílu jako takovému a k jeho převodu, ať už 

plynoucích ze zákona či ze stanov družstva).
152

 

6.2.2 Jiné věci bez hmotné podstaty 

Stejně jako u práv, u nichž jejich povaha připouští, aby byly věcmi v právním smyslu, 

tak i u příkladů jiných věcí bez hmotné podstaty coby druhého typu nehmotných věcí se 

nejčastěji setkáme s pojmy z oblasti práv duševního vlastnictví. Know-how, označení 

původu, obchodní firma, ochranná známka, patent, zapsaný průmyslový vzor… to jsou 

jen některé z mnoha pojmů, které se obvykle v této souvislosti uvádí. I když z pohledu 

teoreticko-právního platí, že je-li něco věcí v právním smyslu, může to být i darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, z pohledu reality bude darování právě těchto 

jiných věci bez hmotné podstaty spojených s právy duševního vlastnictví často poměrně 
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  Viz ust. § 123 ZOK. 
149

  Viz ust. §§ 207–§ 209 ZOK. 
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 HAVEL, Bohumil in ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017, s. 456. ISBN 978-80-7400-540-4. 
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  Viz ust. § 595 ZOK. 
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  CILEČEK, Filip in ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 938-939. ISBN 978-80-7400-540-4. 
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těžko představitelné (zejména v případě věcí typu označení původu či zeměpisného 

označení). 

6.2.2.1 Spoluvlastnický podíl 

Jinou věcí bez hmotné podstaty a tedy věcí způsobilou být darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ je i spoluvlastnický podíl, neboť i s ním je možno samostatně 

disponovat,
153

 kromě toho je jeho úprava systematicky zařazena do hlavy NOZ věnující 

se věcným právům. Totéž platí o podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví (za 

předpokladu splnění podmínky uvedené v ustanovení § 1227 odst. 1 NOZ, tedy 

„současného převodu vlastnického práva k věci, jejímuž využití věc v přídatném 

spoluvlastnictví slouží“).  

6.2.2.2  Osobní námaha 

Jako může v konání, respektive v něčí osobní námaze, spočívat plnění ze společenské 

úsluhy (jak bylo zmíněno v podkapitole č. 5.2 výše), mělo by to být obdobně možné 

i v případě konání, respektive osobní námahy, coby daru ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ. Na tuto skutečnost je usuzováno z toho, že ustanovení § 489 NOZ
154

 a 

ustanovení § 285 ABGB
155

 jsou téměř totožná, díky čemuž by mělo být možno použít 

prvorepublikový judikát Nejvyššího soudu Československé republiky, který za věc 

považuje i „osobní námahu, práci, jíž bylo v něčí prospěch použito“.
156

 

Podmiňovací způsob je v úvodu předchozího odstavce užit záměrně. V souvislosti s již 

zmiňovaným
157

 vrácením širokého pojetí věci do našeho právního řádu se totiž lze 

setkat s názorem, že aby bylo najisto postaveno, že i dnes se konání, služba, respektive 

osobní námaha, má považovat za věc v právním smyslu (což je stěžejní pro posouzení 

její způsobilosti být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ), bude nutno 

                                                 
153

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 3. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2864/2000 nebo také rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 10. 2008, sp.zn. 22 Cdo 2408/2007. 
154

 Ust. § 489 NOZ: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí.“ 
155

  Ust. § 285 ABGB: „Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním 

smyslu.“ 
156

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 22. 9. 1927, sp. zn. R I 808/27, 

(Vážný 7348). 
157

 Viz podkapitolu č. 5.1 této práce. 
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vyčkat na postoj obecných soudů k této problematice (tedy k problematice nominality, 

která se po více než šedesáti letech vrátila do českého právního řádu).
158

 

6.2.2.3 Obchodní tajemství 

V této práci jsem již mnohokrát zdůraznila následující: aby se nějaká skutečnost mohla 

stát darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, musí jít o věc. Ustanovení § 504, 

v němž je obchodní tajemství upraveno, je systematicky zařazeno do části NOZ 

zabývající se rozdělením věcí. Díky tomu není pochyb o tom, že obchodní tajemství je 

věcí v právním smyslu. Vzhledem k jeho charakteru půjde o jinou věc bez hmotné 

podstaty. 

Dále v této práci často poukazuji na další skutečnost, která je vyžadována proto, aby 

nějaká věc byla způsobilá být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Mám na 

mysli skutečnost, že přijmutím takové věci dojde ke zvětšení majetku obdarovaného. 

Darovaná věc tudíž musí mít nějakou hodnotu, musí být ocenitelná. Jelikož ocenitelnost 

je jedním z definičních znaků obchodního tajemství (vedle konkurenční významnosti, 

určitelnosti a dalších),
159

 je i tato podmínka nade vší pochybnost splněna a nic nebrání 

tomu, aby obchodní tajemství mohlo být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ. 

6.3 Veřejný statek 

Po rekodifikaci občanského práva se do našeho právního řádu vrátil institut veřejného 

statku, tedy věci určené k obecnému užívání
160

 (např. les, pozemní komunikace, sbírka 

muzejní povahy
161

). Ačkoli je s veřejným statkem spojeno mnoho různých omezení, 

která vyplývají z jeho specifického charakteru, nejde o res extra commercium. Veřejný 

statek proto může být (za předpokladu nenarušení jeho veřejnoprávní podstaty) 
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 ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 28. ISBN 978-80-7552-298-6. 
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 Viz ust. § 504 NOZ. 
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 Viz ust. § 490 NOZ. 
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 MÁCHA, Aleš. Veřejné užívání jako omezení vlastnického práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 

2015, č. 10, s. 363–368. ISSN 1210-6410. 
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předmětem právního obchodu.
162

 Z toho důvodu se domnívám, že může být i darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

6.4 Ovladatelné přírodní síly 

V úmyslu ukončit „názorový zmatek“
163

 stran právní povahy přírodních sil, zařadil 

zákonodárce do NOZ ustanovení § 497, které uvádí, že na obchodovatelné přírodní síly 

(např. na elektrickou či tepelnou energii
164

) se mají přiměřeně používat ustanovení o 

věcech hmotných.  

Je otázkou, nakolik se zákonodárci podařilo jeho úmysl naplnit. Lze se totiž setkat jak 

s názorem, že ovladatelné přírodní síly by neměly být považovány za věc, protože u 

nich není naplněn jeden z požadavků ustanovení § 496 odst. 1 NOZ hovořící o povaze 

samostatného předmětu. Tudíž by ovladatelné přírodní síly měly být jakousi 

kvazihmotnou věcí, samostatným předmětem soukromoprávních vztahů, na nějž se však 

mají přiměřeně použít ustanovení o hmotné věci.
165

 

Osobně se přikláním spíše k druhému názoru, který říká, že ovladatelné přírodní síly 

mají hmotnou podstatu,
166

 a že kdyby zákonodárce nechtěl, aby byly považovány za 

věci, tak by ustanovení o nich systematicky zařadil do jiné části NOZ než právě do části 

zabývající se definicí věci. 

Z pohledu možnosti ovladatelných přírodních sil být darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ je však stěžejní skutečnost, že se na ně mají přiměřeně aplikovat 

ustanovení o hmotných věcech.
167

 Máme-li tu přímo zákonné ustanovení říkající, že 

k ovladatelným přírodním silám se má přistupovat jako k věcem, tak (bez ohledu na to, 

který z výše předestřených názorů bychom zastávali), je nutno dojít k závěru, že když je 
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  HAVLAN, Petr; FOJTÍK, Lumír in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 

1−654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1733. ISBN 978-80-7400-529-9. 
163

  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, 
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předmětem daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ věc, bude jím moci být i 

ovladatelná přírodní síla. 

A contrario, o neovladatelných přírodních silách (např. energie reiki, astrální energie či 

energie léčivá
168

) vůbec není možno uvažovat jako o věci, tím méně jako o daru ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

6.5 Věci hromadné 

Hromadná věc je takovým souborem jednotlivých věcí, které náleží téže osobě a které 

jsou považovány za jeden předmět, nesou společné označení a pokládají se za celek.
169

 

Jde o soubor věcí, které nejsou fyzicky spojeny jedna s druhou, ale když jsou 

pohromadě, jsou schopny dosáhnout cíle, kterého by jako individuální věci nedosáhly. 

Typickými příklady jsou knihovna, stádo či sbírka uměleckých předmětů. Hromadnou 

věcí mohou být kromě hmotných věcí i věci nehmotné (soubor pohledávek, 

informací…), stejně jako může být hromadná věc složena částečně z hmotných a 

částečně z nehmotných věcí (podnik, obchodní závod, jmění).
170

 

Obecně se pro převod vlastnického práva k věci hromadné obdobně uplatní ustanovení 

aplikovatelná pro převod jednotlivých věcí. Není zde důvodu, proč by převod 

vlastnického práva spočívající v darování měl být výjimkou. Předmětem darování může 

být jak hromadná věc jako taková, tak jen jedna z věcí, kterými je hromadná věc 

utvářena. Je jen na dárci, zda se rozhodne darovat někomu celou knihovnu, nebo jen 

jednu knihu.
171

  

Při darování hromadné věci je pouze důležité uvědomit si, jakými věcmi je tvořena. 

Pokud jsou její součástí i věci evidované ve veřejných seznamech, je samozřejmě 

k přechodu vlastnického práva k daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ na 

obdarovaného nutno tuto skutečnost do veřejného seznamu zapsat.  
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  NOVOTNÝ, Petr, NOVOTNÁ, Monika, KEDROŇOVÁ Kristina a kol. Nový občanský zákoník - 

Vlastnictví a věcná práva. 2. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2017, s. 16. ISBN: 978-80-271-0610-3. 



6 Pozitivní vymezení daru 

 

65 

6.5.1 Obchodní závod 

Organizovaný soubor jmění vytvořený podnikatelem, který z podnikatelovy vůle slouží 

k provozování činnosti podnikatele, se nazývá obchodní závod.
172

 Jelikož zrovna 

v případě obchodního závodu (respektive podniku – dle terminologie SOZ) coby 

předmětu darování došlo k zajímavému právnímu vývoji, bude se tato podkapitola 

zabývat minulou úpravou podrobněji než jindy. 

Dřívější právní úprava tedy používala termín podnik a chápala jej coby „soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání“.
173

 Vzhledem k tomu, že 

předchozí právní úprava chápala věc úžeji, než je tomu v NOZ, bylo v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, ještě výslovně uvedeno, že „k podniku náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“
174

 

Specifikum obchodního závodu, respektive podniku, spočívá v tom, že vedle hmotných 

předmětů zahrnuje i pohledávky a – to je kámen úrazu – dluhy, závazky.  

Právě díky skutečnosti, že spolu s podnikem přecházely na nového vlastníka vedle práv 

i závazky, nebylo před rekodifikací dle názoru Nejvyššího soudu ČR možné, aby byl 

podnik předmětem darování. Nejvyšší soud ČR se totiž vyjádřil v odůvodnění svého 

rozsudku ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Cdo 1058/2003, následovně: „Právní posouzení 

smlouvy o předání hostince jako smlouvy darovací (§ 628 a násl. občanského zákoník 

u) je pak vyloučeno proto, že předmětem této smlouvy není bezplatné přenechání 

něčeho, když - v případě, že je převáděn (předáván) podnik - na nabyvatele přecházejí 

také všechna práva a závazky, na které se „prodej“ (převod) vztahuje.“ Dále se 

v odůvodnění uvádí: „Nelze-li - z důvodů výše uvedených - smlouvu o předání hostince 

považovat ani za smlouvu o prodeji podniku (§ 476 obchodního zákoníku), ani za 

darovací smlouvu (§ 628 občanského zákoníku), potom v situaci, kdy nejde ani o žádný 

ze smluvních typů upravených obchodním a občanským zákoníkem, je nezbytné tuto 

smlouvu právně kvalifikovat jako smlouvu nepojmenovanou.“ 
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  Viz ust. § 502 NOZ. 
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  Viz ust. § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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  Tamtéž. 
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Z uvedeného rozsudku jasně vyplývá, že darování je v případě podniku vyloučeno. Co 

je však méně jasné, je odůvodnění takto striktního názoru. Na tomto místě souhlasím 

s Davidem Elischerem a též se domnívám, že uvedený názor Nejvyššího soudu ČR by si 

z jeho strany zasloužil poněkud obsáhlejší a pochopitelnější zdůvodnění.
175

 Ani 

s přihlédnutím ke zbylé části odůvodnění předmětného rozsudku není zcela zřejmé, na 

základě čeho Nejvyšší soud ČR dospěl k tomu, že podnik nelze převádět darovací 

smlouvou.  

Dle ustanovení § 628 odst. 1 OZ je předmětem darování něco. Dle ustanovení 

§ 5 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, je podnik věcí hromadnou a 

na právní poměry podniku se mají použít ustanovení o věcech v právním smyslu. Máme-

li předmět darování definován jako něco, což je pojem širší než pojem věc,
176

 a zároveň 

OZ nevylučuje z předmětu darování věc hromadnou, je z tohoto úhlu pohledu názor 

Nejvyššího soudu ČR poměrně nejasný. 

Na základě dalšího zkoumání jsem došla k názoru, že klíčem k uvedenému negativnímu 

postoji Nejvyššího soudu ČR k možnosti darovat podnik, by mohla být skutečnost, že 

podnik v sobě mimo jiné zahrnuje i závazky vůči třetím osobám. To znamená, že na 

nabyvatele přejde vedle aktiv i závazek něco za dávající stranu uhradit – a není tak 

naplněna podmínka bezplatnosti. 

Ať již byl myšlenkový postup Nejvyššího soudu ČR jakýkoli, faktem zůstává, že 

počínaje 1. 1. 2014 ztratil svůj význam. Ustanovení § 495 NOZ definuje jmění jako 

souhrn majetku i dluhů osoby. Ve spojení s definováním obchodního závodu jako 

organizovaného souboru jmění v ustanovení § 502 NOZ a jeho systematickým 

zařazením do hlavy IV. NOZ pojednávající o věcech a jejich rozdělení musíme nutně 

dojít k tomu, že NOZ chápe obchodní závod jako věc v jeho celistvosti, tedy jak včetně 

aktiv, tak pasiv. A jak již bylo v této práci opakovaně řečeno, darovací smlouvou se dle 

ustanovení § 2055 NOZ odst. 1 bezplatně převádí vlastnické právo k věci.  

Je pravdou, že dluh jako takový nemůže být darem (až na dvě specifické výjimky 

popsané v podkapitole č. 7.2.1 této práce) ani podle současné právní úpravy. Avšak dluh 
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  ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 22. ISBN 978-80-7552-298-6. 
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je pojmově součástí jmění, jmění je základním prvkem obchodního závodu a obchodní 

závod je věcí a věc je způsobilým předmětem darování. Z tohoto jasného a přímého 

řetězce mi vyplývá, že je-li dluh součástí obchodního závodu coby vyššího celku, 

upřednostní se právní úprava týkající se tohoto vyššího celku. Nemožnost darovat dluh 

je tím překonána a obchodní závod se může stát předmětem darování. 

I další argument podporující možnost darování obchodního závodu souvisí s tím, že 

s ohledem na výše uvedené definice jmění a obchodního závodu, je dluh do obchodního 

závodu vtělen. Při hledání odpovědi na otázku, zda by v případě darování obchodního 

závodu obsahujícího dluhy, byla splněna podmínka bezplatnosti, je podle mého názoru 

opět nutno vycházet z pojímání obchodního závodu jako celku. Samotná skutečnost, že 

s obchodním závodem jsou převáděny i dluhy, by neměla být s podmínkou bezplatnosti 

v rozporu. A to zejména v případě, kdy aktiva budou nad pasivy převažovat – zde by 

nemělo být pochyb o tom, že majetek obdarovaného se skutečně na úkor majetku dárce 

rozroste a dárce z toho nebude mít žádný majetkový prospěch. 

Zůstává však otázkou, zda nebude soudní praxe považovat za nutné, aby se odlišně 

hodnotily případy, ve kterých se bude nakládat s předluženým obchodním závodem. U 

takového obchodního závodu by totiž bylo možné uvažovat o bezplatnosti asi jen 

v případě, že by pasiva byla z pohledu obdarovaného vyvažována nejen objektivně 

ohodnotitelnými aktivy, ale i skutečnostmi majícími hodnotu spíše obchodnického či 

marketingového charakteru (např. obchodní potenciál). Ačkoliv obchodní potenciál a 

podobné skutečnosti nejsou věcmi v právním smyslu, mají jistě na hodnotu obchodního 

závodu vliv.  

Vyvstává zde proto další otázka, a to, jak by se pro účely určení bezplatnosti celé 

transakce taková předluženost posuzovala. Lze si totiž představit i variantu, kdy 

z účetního hlediska by šlo o předlužený obchodní závod, ovšem z pohledu trhu by 

obchodní závod nějakou kladnou hodnotu měl. K upřednostnění varianty posuzovat 

hodnotu podniku na základě jeho tržního a nikoliv účetního ocenění se ostatně přiklání i 

David Elischer ve svých úvahách o tom, co by mělo být z občanskoprávního pohledu 

chápáno jako vlastní rozsah předmětu darování.
177
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Pokud bychom měli tuto podkapitolu nějak shrnout, dojdeme k následujícímu závěru. 

Jde-li o obchodní závod, kde i z účetního pohledu převyšují aktiva nad pasivy, mělo by 

jít o hromadnou věc jednoznačně způsobilou stát se předmětem darování (na rozdíl od 

právní úpravy účinné do 31. 12. 2013). Oproti tomu u účetně předluženého obchodního 

závodu si lze představit variantu, že by o darování mohlo jít pouze v případě, že by zde 

existovaly z obchodnického pohledu cenné skutečnosti (které však nejsou věcmi 

v právním smyslu). Jde však pouze o mé teoretické úvahy a je otázkou, jaký postoj by 

zaujala soudní praxe. S ohledem na výše citované odůvodnění rozsudku Nejvyššího 

soudu ČR se však lze domnívat, že soudní praxe by se spíše přiklonila k variantě, že 

předlužený obchodní závod (ať už s obchodním potenciálem nebo bez něj) darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ být nemůže, a to z důvodu nesplnění podmínky 

bezplatnosti. 

6.5.2 Pobočka obchodního závodu 

Na případné darování pobočky, tedy hospodářsky a funkčně samostatné části 

obchodního závodu (respektive odštěpného závodu coby pobočky zapsané do 

obchodního rejstříku) by mělo být možné uplatnit shora uvedené úvahy týkající se 

samotného obchodního závodu, neboť otázky spojené s darováním pobočky jsou totožné 

jako v případě obchodního závodu. 

6.6 Cenné papíry 

Není pochyb o tom, že i cenné papíry jsou věcmi, ale věcmi natolik specifickými, že je 

zákonodárce v rámci části I., hlavy IV. NOZ upravující věci a jejich rozdělení vyčlenil 

do samostatného dílu. Proto se jimi i v rámci této práce budu zabývat v samostatné 

podkapitole.  

Od 1. ledna 1993 až do 31. prosince 2013 se cennými papíry zabýval zákon 

č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Nyní jsou upraveny přímo v NOZ a ustanovení 

§ 514 je definuje jako listiny, s nimiž „je právo spojeno takovým způsobem, že je po 

vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“. Právo spojené 
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s cenným papírem je tudíž inkorporováno do listiny a proto se na cenný papír nahlíží 

jako na věc hmotnou a movitou.  

Pokud však dojde k zaknihování cenného papíru ve smyslu ustanovení § 525 NOZ, tedy 

k nahrazení cenného papíru jeho zápisem do příslušné evidence, půjde sice stále o věc 

movitou, ale již nehmotnou. 

Z toho vyplývá, že jak cenný papír jako takový, tak i cenný papír zaknihovaný jsou 

věcmi, tudíž jsou způsobilé stát se dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

V souvislosti s cennými papíry coby subjektem daru ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ není bez zajímavosti ani skutečnost, že společnost Centrální depozitář 

cenných papírů, a.s., (coby dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s.) mající 

na starost centrální evidenci zaknihovaných papírů a vypořádání obchodů s investičními 

nástroji, založila Nadační fond Centrálního depozitáře cenných papírů.  Tento Nadační 

fond Centrálního depozitáře cenných papírů byl založen proto, aby měl vlastník 

možnost pozbýt cenné papíry, které již dál nechce vlastnit. Ať už proto, že je má za 

nehodnotné nebo proto, že jejich hodnota na kapitálovém trhu není známa. Možnost 

pozbytí cenných papírů je realizována právě skrze darování takového cenného papíru 

Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře cenných papírů.
178

 

Někdo by mohl namítnout, že v případě převodu nehodnotného cenného papíru není na 

místě hovořit o daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, neboť existence 

majetkového prospěchu Nadačního fondu Centrálního depozitáře cenných papírů coby 

obdarovaného z takového jednání může být sporná. Společnost Centrální depozitář 

cenných papírů, a.s. vychází z předpokladu, že ač z pohledu dárce (vlastníka cenných 

papírů) může jít o bezcennou věc, tak ve skutečnosti určitou zbytkovou hodnotu mít 

může. Nebo může získat na hodnotě díky tomu, že Nadační fond Centrálního 

depozitáře cenných papírů nashromáždí obdobných cenných papírů větší množství.
179

 

S ohledem na tyto předpoklady usuzuji, že i požadavek zvětšení majetku dárce je 

v tomto případě splněn a skutečně je možné zde hovořit o daru ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ. 
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7 Negativní vymezení daru 

Předcházející kapitola se podrobně věnovala pozitivnímu vymezení daru ve smyslu 

§ 2055 a násl. NOZ podle toho, co je věcí a co tudíž může být darem ve smyslu § 2055 a 

násl. NOZ. V zájmu kompletnosti tématu této práce je ale nutno zabývat se i negativním 

vymezením daru ve smyslu ustanovení § 2055 odst. 1 NOZ. O daru ve smyslu 

ustanovení § 2055 odst. 1 NOZ nepůjde nejen v situacích, kdy předávaná entita vůbec 

nebude věcí, ale též v situacích, kdy o věc sice půjde, ale buď nebude možné s ní 

žádným způsobem nakládat, nebo v daném případě vůbec nebude možné hovořit o 

darování (a tedy ani o způsobilém předmětu darování). 

7.1 Res extra commercium 

Skutečnost, že je určitá věc vyloučena z právního obchodu a nemůže tak být předmětem 

soukromoprávních vztahů, pochopitelně ovlivňuje i způsobilost těchto věcí být darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

Není tudíž možné někomu darovat například omamné látky
180

 či drogy.
181

  

7.2 Dluh 

Zajímavou právní problematiku v sobě skrývá pojem dluh. A to nejen při řešení otázky, 

zda může být předmětem darování. Pojem dluh nutí k zamyšlení už ve chvíli, kdy je 

nutno se rozhodnout, kam jej systematicky zařadit v rámci této práce – tzn. zda je či 

není věcí v právním smyslu. 

Přestože NOZ pojímá věci v právním smyslu velmi široce, je při bližším zkoumání 

tohoto institutu nutno dojít k závěru, že dluh se do této kategorie nevejde. Zdůvodnění, 

proč tomu tak je, by si jistě zasloužilo více pozornosti.  Vzhledem k jinému zaměřené 

této práce zde však bude popsáno relativně stručně.  
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Hlavním důvodem je, že institut dluhu je v rozporu s teorií právního panství nad věcí. 

Dlužník je ve své dispozici s dluhem poměrně značně omezen, proto zde není možné 

mluvit o všeobecném a absolutním právním panství. Ostatně sama představa, že by dluh 

coby „povinnost k plnění ze závazku vzniklá”
182

 mohl být někým vlastněn a tudíž by 

mohlo dojít k převodu vlastnického práva, je jen obtížně představitelná.
183

 Dluh 

postrádá i další vlastnosti, které jsou pro věc v právním smyslu příznačné. Dluh nelze 

zničit, nelze jej vydržet ani opustit.
184

 

Ustanovení § 2055 odst. 1 NOZ jasně říká, že „darovací smlouvou dárce bezplatně 

převádí vlastnické právo k věci“. A jelikož dluh věcí není, nesplňuje základní 

předpoklad pro to, aby byl způsobilý stát se darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ. 

Na tomto místě je nutno podotknout, že i kdyby dluh byl věcí a bylo možné převádět 

vlastnické právo k němu, stejně by bylo nakonec nutno dojít k tomu, že předmětem 

darování být nemůže. Důvodem je, že nesplňuje ani další ze základních kritérií darování 

– bezplatnost. Převádím-li na někoho svůj dluh, převádím na něj povinnost k určitému 

plnění, pasivum. Tím, že bude k plnění místo mě povinován někdo jiný, nedojde ke 

zvětšení, ale naopak ke zmenšení majetku tohoto hypotetického obdarovaného. A 

zároveň se o hodnotu takové převedené povinnosti navýší majetek mně coby 

původnímu dlužníka (hypotetickému dárci). Popsaná majetková dispozice by tak šla 

zcela proti smyslu darování, jehož základní charakteristikou je pravý opak – hodnota 

majetku dárce se má zmenšit a o tuto hodnotu se má úměrně rozrůst majetek 

obdarovaného. 

7.2.1 Prominutí a převzetí dluhu 

Jak vyplývá z předcházejících řádků, je dluh z pohledu teorie práva poměrně zajímavým 

institutem. S tím souvisí i to, že ačkoli dluh sám o sobě darovat nelze, tak v případě 
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prominutí dluhu či jeho převzetí už se o daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ 

mluvit dá. Umožňují to odlišné konstrukty takových jednání. 

7.2.1.1 Prominutí dluhu 

U prominutí dluhu spočívá takový odlišný konstrukt především v tom, že na rozdíl od 

(ne)darování dluhu jako takového, zde nebude v postavení dárce dlužník, ale věřitel. 

Díky tomu je naplněna základní podmínka darování stran toho, že o hodnotu daru ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ se na úkor majetku dárce zvětší majetek 

obdarovaného. Majetek dlužníka coby obdarovaného se totiž rozroste o hodnotu plnění, 

které nebude muset věřiteli coby dárci poskytovat. O toto dlužné plnění pak zůstane 

věřitelův majetek menší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

O něco zajímavější než otázka splnění bezplatnosti je u prominutí dluhu to, zda je 

splněna další z podmínek vyžadovaných ustanovením § 2055 odst. 1 NOZ – a to, že 

darovat lze pouze věc. Přičemž dluh, jak bylo zmíněno výše, věcí v právním smyslu 

není.  

Při hledání odpovědi na tuto otázku je podle mě nutno se opět zaměřit na skutečnost, že 

se na celé jednání pohlíží optikou věřitele coby dárce. Díky tomu, že jde o závazkově 

právní vztah, tak dlužníkově povinnosti plnit odpovídá z pohledu věřitele právo na 

takové plnění, pohledávka.
185

 Věřitel tedy nedisponuje s dluhem, ale s pohledávkou. A 

dle důvodové zprávy k NOZ
186

 i komentáře k obecné části závazkového práva z dílny 

Milana Hulmáka a kolektivu
187

 je pohledávka věcí v právním smyslu, a to konkrétně 

věcí movitou a nehmotnou.  

Vlastně zde dochází k tomu, že věřitel-dárce odpouští svou pohledávku za dlužníkem a 

toto věřitelovo jednání se z pohledu dlužníka-obdarovaného jeví jako promíjení dluhu. 

Na tomto místě je možné poznamenat, že pokud by se býval pro tuto skutečnost vžil 

termín odpuštění pohledávky a nikoliv prominutí dluhu, nebylo by patrně vůbec nutné 

se výše položenou otázkou o (ne)možnosti darovat dluh zabývat. Předmětem by na 

                                                 
185

  HULMÁK, Milan in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 

(§1721-2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1. ISBN 978-80-7400-535-0. 
186

  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část. 

K § 1011. 
187

  HULMÁK, Milan in HULMÁK, Milan a kol. Op. cit. č. 185. 
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první pohled byla pohledávka, jež je coby věc v právním smyslu způsobilá se darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ stát. 

Závěrem této podkapitoly je vhodné připomenout, že darování je dvoustranným 

právním úkonem. Tudíž i v případě promíjení dluhu, respektive odpouštění pohledávky, 

je vyžadován souhlasný projev vůle dlužníka coby obdarovaného.
188

 

7.2.1.2 Převzetí dluhu 

Dlužník zůstane v pozici obdarovaného i při dalším z jednání souvisejících s dluhem, 

s jeho převzetím. Dárcem však nebude věřitel, ale třetí osoba, která se rozhodne dluh 

uhradit namísto dlužníka. Za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ je převzetí 

dluhu možno považovat díky tomu, že předmětem bezplatného převzetí není samotný 

dluh coby pasivum, záporná hodnota.  Předmětem zde bude majetková hodnota 

odpovídající plnění dlužníkova závazku, což je z pohledu dlužníka-obdarovaného 

hodnota kladná. Díky tomu, že se za něj bude plnit dárce (a bude to dárcův majetek, 

který se o toto plnění zmenší), tak dlužník nebude muset o to předmětné plnění dluhu 

zmenšovat majetek svůj. Z toho vyplývá, že podmínku přínosnosti daru ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ pro majetek obdarovaného lze splnit nejen tím, že se 

majetek obdarovaného rozroste, ale i tím, že díky daru zůstane stejný, že z něj ničeho 

neubyde.
189

 

Aby mohlo jít v případě převzetí dluhu o darování a o dar ve smyslu ustanovení § 2055 

a násl. NOZ, je potřeba kromě souhlasu dlužníka coby obdarovaného splnit ještě jeden 

předpoklad. Nesmí zde existovat žádná právní povinnost, na základě které by třetí osoba 

coby dárce do vztahu mezi věřitele a dlužníka vstupovala (např. z titulu ručitelského 

vztahu). 

7.2.2 Plnění cizího dluhu 

Plnění cizího dluhu se od převzetí dluhu odlišuje pouze v jednom, ovšem nikoli 

nevýznamném, ohledu. Jedná se o situaci, kdy někdo za dlužníka plní jeho dluh na 

                                                 
188

  ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 23. ISBN 978-80-7552-298-6. 
189

  Tamtéž. 
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základě jednostranného jednání, bez souhlasu dlužníka coby obdarovaného. Takové 

plnění odborná literatura kvůli absenci konsensu obdarovaného nepovažuje za dar ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, ale za liberalitu, za plnění ze společenské 

úsluhy.
190

  

Dalším důvodem podporujícím tento závěr, je skutečnost, že v případě plnění cizího 

dluhu půjde spíše o plnění nižší hodnoty. O tomto argumentu se sice již odborná 

literatura explicitně nezmiňuje, ale podle mého názoru je vhodné jej v úvahách o 

charakteru plnění cizího dluhu výslovně zmínit. Plnění dluhu vyšší hodnoty by se 

v praxi patrně jen těžko obešlo bez vědomí dlužníka a tudíž bez alespoň konkludentního 

souhlasu dlužníka s plněním jeho dluhu třetí osobou.  

Plnění cizího dluhu tak plně koresponduje se základními aspekty plnění ze společenské 

úsluhy. Tedy že jde o jednostranné jednání, jehož předmětem je plnění nižší majetkové 

hodnoty.
191

 

7.3 Vyživovací povinnost  

Již ze samotného názvu institutu vyživovací povinnosti (tedy závazku povinného 

zajišťovat oprávněnému, respektive vyživovanému, živobytí) zřetelně vyplývá, že půjde 

o plnění, které strana povinná musí poskytovat bez ohledu na její vůli. Vyživovací 

povinnost je povinností stanovenou zákonem, konkrétně ustanovením § 697 NOZ 

(vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely), § 760 NOZ (vyživovací povinnost mezi 

rozvedenými manželi), § 853 NOZ (vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům 

nebo potomkům a naopak), § 874 NOZ (vyživovací povinnost rodiče k jeho dítěti), 

§ 910 NOZ (vzájemná vyživovací povinnost mezi předky a potomky obecně) a § 920 

NOZ (vyživovací povinnost otce dítěte vůči neprovdané matce dítěte). 

Ve všech výše popsaných případech nikdy nepůjde o dar ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ. A to přesto, že je možné říci, že v drtivé většině případů je vyživovací 

povinnost plněna (naštěstí) dobrovolně, tzn. nikoli až na základě rozhodnutí soudu. 

                                                 
190

  KASÍK, Petr; BEDNÁŘ, Václav in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. VI. 

Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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  Plnění ze společenské úsluhy se podrobně věnuje podkapitola č. 5.2 této práce. 
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Stejně tak by bylo možno tvrdit, že strana plnící svou vyživovací povinnost (typicky 

rodič), toto plnění neposkytuje proto, že mu to přikazuje NOZ. Poskytuje jej proto, že je 

to tak normální, že je to v souladu se společenskými pravidly nastavenými naší 

společností (tedy že by bylo možno uvažovat i o plnění ve smyslu společenské úsluhy). 

Ovšem skutečnost, že jde o povinnost zakotvenou v právním řádu a že se lze plnění této 

povinnosti domáhat u orgánů veřejné moci, nad zmíněným prvkem dobrovolnosti i 

prvkem plnění na základě společenských pravidel jednoznačně dominuje. 

7.4 Sponzorování, reklama a propagace 

Následující kapitola se věnuje plněním, které jeden subjekt poskytuje druhému buď 

s cílem podpořit tento druhý subjekt či jeho aktivitu výměnou za své zviditelnění se 

nebo s cílem seznámit potenciální zákazníky se svým podnikáním a se svými produkty. 

7.4.1 Sponzorský dar 

Tak jako je tomu i v mnoha dalších případech, i zde je používání termínu dar z právního 

pohledu zavádějící. Tato kapitola pojednává o tom, proč smlouvu o poskytnutí 

sponzorského daru a sponzorský dar nelze zaměňovat s darovací smlouvou a darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ.
192

 

7.4.1.1 Definice sponzorování 

K pochopení rozdílu mezi darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a darem ve 

smyslu daru sponzorského je nutno si ujasnit, co je to sponzorování. 

V českém právním řádu je možno nalézt rovnou dvě legální definice sponzorování. 

První říká, že „sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat 

výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem 

se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu 
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  Ostatně totéž platilo i za účinnosti zákona č. 40/1961 Sb., občanského zákoníku. 
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poskytne“.
193

 Druhá legální definice chápe sponzorování jako „jakýkoliv příspěvek od 

osoby, která neprovozuje rozhlasové nebo televizní vysílání, neposkytuje audiovizuální 

mediální služby na vyžádání, ani nevyrábí audiovizuální díla, poskytnutý k přímému 

nebo nepřímému financování rozhlasového nebo televizního programu nebo pořadu s 

cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známku, výrobky, služby, činnosti 

nebo obraz na veřejnosti“.
194

 

V případě prvém je pojem sponzorování definován pro účely zákona regulujícího 

reklamu, která je nekalou obchodní praktikou a dále regulujícího reklamu na určité 

produkty.
195

 V případě druhém jde o definici sponzorování pro účely výkonu státní 

správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
196

 Ačkoli reálně tyto dvě definice 

dopadají na významný segment sponzorských aktivit, domnívám se, že ani jednu 

z uvedených definic nelze mít za univerzálně použitelnou. A to proto, že obě slouží k 

vymezení specifické činnosti pro potřeby příslušného zákona, navíc akcentují spíše 

popis jednání sponzora na úkor popisu jednání sponzorovaného. 

Pro účely objasnění rozdílu mezi darováním a sponzorováním je dle mého názoru 

nejvýstižnější tato „nelegální“ definice: „Za sponzorství se považuje dohoda, podle 

které se sponzor zavazuje k jednání ekonomické povahy ve prospěch sponzorovaného. 

Předpokladem sponzorství je ekvivalence vzájemně závislých služeb: sponzor má 

z dohody buď přímý či nepřímý prospěch a sponzorovaná organizace získá finanční 

podporu.“
197

 Domnívám se, že přesto, že nejde ani o definici z úst zákonodárce, ani o 

definici pocházející z českého prostředí, je pro potřeby této práce (tedy pro pochopení 

obsahu sponzorování) zcela vyhovující. 
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  Ust. § 1 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
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7.4.1.2 Odlišení od daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ 

Je pravdou, že v určitých aspektech se dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ i 

sponzorský dar shodují. V obou případech jeden subjekt na základě svého rozhodnutí 

dobrovolně převádí na druhý subjekt vlastnické právo k nějaké věci a tento druhý 

subjekt věc přijímá. Na poskytnutí daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, 

stejně jako na poskytnutí sponzorského daru, neexistuje právní nárok.  

Jednou z odlišností daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ od sponzorského 

daru je to, že smlouva o poskytnutí sponzorského daru (někdy nazývaná též sponzorská 

smlouva či smlouva o spolupráci), coby právní titul příslušného jednání, nepatří mezi 

žádný ze smluvních typů výslovně upravených v právních předpisech. Tato skutečnost 

však na věcné rozlišení obou pojmů vliv nemá. 

Tím zásadním kritériem pro odlišení daru sponzorského od daru ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ, je (bez)úplatnost. Právě bezplatnost je jednou ze základních 

charakteristik poskytování daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Naopak u 

daru sponzorského, jak vyplývá i z výše citované „nelegální“ definice, očekává sponzor 

(jakýsi kvazidárce) od sponzorovaného (jakéhosi kvaziobdarovaného) určité 

protiplnění. Ačkoli toto protiplnění bývá obvykle nesrovnatelně méně hodnotné, než 

jaká bývá hodnota poskytovaného sponzorského daru, nelze zde už mluvit o 

bezplatnosti. Zpravidla poskytuje sponzorovaný za sponzorský dar protiplnění 

reklamního či propagačního charakteru. 

Podobně jako v případě rozlišování mezi darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ a plněním ze společenské úsluhy, tak i zde je hranice mezi oběma pojmy velmi 

tenká. Především když dochází ke zveřejňování jména toho, kdo druhému něco (tedy 

finanční příspěvek, materiální pomoc, službu…) poskytuje. Viditelné umístění jména, 

případně loga, a poděkování za poskytnutý příspěvek, totiž bývá obvyklé jak u 

sponzorství, tak u klasického darování. Všichni se shodují, že tuto hranici mezi 

sponzorováním a darováním lépe vytyčuje hodnota protiplnění. Názory na to, kdy jde o 

protiplnění tak zanedbatelné hodnoty, že lze stále hovořit o bezplatnosti (tzn. jde o dar 
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ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ) a kdy už hodnota protiplnění tuto podmínku 

nesplňuje (tzn. jde o dar sponzorský), už se však různí.
198

 

Tyto názory se liší například u odpovědi na otázku, co všechno může být chápáno jako 

plnění natolik bezvýznamné, že je splněna podmínka bezplatnosti. Nejkonzervativnější 

z názorů říká, že o darování lze hovořit jen tehdy, pokud protiplnění přijímajícího 

subjektu spočívá pouze v prostém uveřejnění poděkování spolu se jménem dárce. 

Cokoli dalšího už by mělo být chápáno jako sponzorování. A to včetně pouhého 

zveřejnění loga vedle jména dávajícího subjektu či (v případě elektronického 

uveřejnění) tzv. „proklik“ na webové stránky dávajícího subjektu.
199

  

Shoda panuje na tom, že pokud se jméno dávajícího subjektu objevuje na plakátech, 

pozvánkách, vstupenkách, billboardech, tričkách apod., tak již jde o reklamní či 

propagační protiplnění natolik hodnotné, že o bezplatnosti nemůže být řeč. Předmět 

plnění, který jeden subjekt dává druhému subjektu, už je v takovém případě nutno 

chápat jako dar sponzorský.
200

 

K čemu se však nevyjadřuje nikdo, je otázka, proč by sponzorování vůbec mělo být 

samostatnou kategorií? Proč není považováno za vzájemné (obapolné, smíšené) 

darování ve smyslu ustanovení § 2061 NOZ? Vždyť v obou případech jde o 

poskytování plnění, za které je obdrženo určité, méně hodnotné protiplnění. Rozdíl mezi 

sponzorováním a vzájemným darováním tkví podle mého názoru v následující 

skutečnosti: u sponzorování se nepočítá s tím, že by si strana dávající se stranou 

přijímající posléze vyměňovaly své role. V případě sponzorování k žádné takové změně 

nedochází, sponzor zůstává sponzorem a sponzorovaný sponzorovaným. 

Ačkoli na první pohled může rozlišování mezi darem sponzorským a darem ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ (respektive darem vzájemným ve smyslu ustanovení 

§ 2061 NOZ) působit dojmem samoúčelnosti, není tomu tak. Toto rozlišování má na 

obě strany těchto smluvních vztahů reálné a nezanedbatelné dopady v daňové sféře.  
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7.4.2 Reklamní a propagační předměty 

Psací potřeby, trička, přívěšky na klíče a podobné drobné předměty s logem či názvem 

osoby, jež tyto předměty rozdává, jsou dle mého názoru další z kategorií plnění mylně 

považovaných za dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Důvodů, které tuto 

myšlenku podporují, je několik.  

Rozdávání reklamních a propagačních předmětů je spíše jednáním jednostranným, než 

dvoustranným. Běžně to probíhá tak, že dávající subjekt se za účelem svého zviditelnění 

se či rozšíření povědomí o svých produktech rozhodne, že zmíněného cíle dosáhne 

právě prostřednictvím rozdávání drobných předmětů se svým logem či firmou. Subjekt 

příjímací, zpravidla fyzická osoba, často nemívá ani možnost se rozhodnout, zda takový 

předmět chce či nechce přijmout (drobné reklamní předměty bývají vkládány přímo do 

nákupní tašky či je obdržíme např. spolu se vstupenkou a jsou nám vloženy přímo do 

ruky). V mnoha případech je tak minimálně sporné, zda zde vůbec existuje dvoustranné 

právní jednání coby jeden ze základních prvků darování. 

Dále se domnívám, že jde o jednání jednorázového charakteru, ze kterého ani nevzniká 

právní závazek. Představa, že by např. nějaká společnost požadovala od svého 

zákazníka vrácení reklamní klíčenky, je absurdní. Stejně jako představa zákazníka, 

který se dožaduje svého zákonného práva vrátit společnosti reklamní propisovačku, 

protože nepíše. 

Vzhledem k tomu, jak běžnou činností dnes rozdávání reklamních a propagačních 

drobností je, dalo by se možná v některých situacích hovořit i o určité společenské 

konvenci (rozdávání takových drobností u příležitosti Vánoc, akcí s klienty…). 

S ohledem na výše řečené se domnívám, že reklamní a propagační předměty mají blíže 

k plnění ze společenské úsluhy než k daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

Ostatně úvahu, že povaha předmětného plnění se od klasických darů liší a že je to 

samostatná kategorie, podporuje i zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů. Ten ve svém ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) výslovně uvádí: „za dar se 

nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo 

ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží 

nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není 

s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.“  



7 Negativní vymezení daru 

 

80 

7.4.3 Vzorky zdarma 

Do kategorie plnění souvisejících s reklamní a propagační činností nepochybně patří i 

rozdávání vzorků výrobků zdarma. Také toto jednání a jeho předmět jsou často mylně 

chápány jako darování a dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ však nebude, protože zde není naplněna 

podmínka bezplatnosti a chybí zde i animus donandi.
201

 

Vzorky zdarma poskytuje podnikatel svým zákazníkům či potenciálním zákazníkům 

proto, aby si jeho výrobek mohli ozkoušet a na vlastní kůži se přesvědčit o jeho kvalitě. 

Úmysl podnikatele od počátku jeho jednání není veden tím, aby se majetek zákazníka 

zvětšil na úkor majetku podnikatele o hodnotu zdarma poskytnutého vzorku produktu. 

Ba naopak - podnikatelovým záměrem je, aby se jeho majetek v budoucnu zvětšil o zisk 

z prodeje výrobků, které si zákazník na základě vyzkoušení vzorku zakoupí.  

Z výše řečeného kromě prokázání absence animus donandi vyplývá i absence 

bezplatnosti. Podnikatel za poskytnutí vzorku zdarma zcela určitě očekává protiplnění, 

kterého se mu ostatně často skutečně dostane. Toto očekávané protiplnění spočívá buď 

v získání nového zákazníka, nebo ve zvýšení počtu výrobků zakoupených zákazníkem 

stávajícím. V žádném případě zde proto nevidím prostor pro jakékoli úvahy o nezištném 

plnění. 

                                                 
201

  BURDA, Zdeněk. Reklamní a marketingové akce a jejich uznání v daňových výdajích. Daně a právo 

v praxi. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. Č. 4. Dostupné také z WWW: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d33459v42903-reklamni-a-marketingove-akce-a-

jejich-uznani-v-danovych-vyda/?search_query=. 
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8 Smíšené a hraniční instituty 

Tato kapitola se zabývá instituty, jež není možno zařadit ani do jedné ze dvou 

předchozích kapitol. Důvodem je buď to, že u nich nelze jednoznačně určit, zda jsou či 

nejsou způsobilé být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ (v případě 

obvyklého příležitostného daru), nebo je tato jejich způsobilost odvislá od dalších 

okolností (v případě zvířete). Anebo je nezařaditelnost těchto institutů do předchozích 

kapitol způsobena jejich širokým obsahem a pojednat o nich souhrnně se jeví jako 

účelnější a přehlednější, než jednotlivé aspekty toho kterého institutu rozřazovat do 

příslušných kapitol o pozitivním či negativním vymezení daru ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ (v případě problematiky společného jmění manželů, lidského těla). 

8.1 Obvyklý příležitostný dar 

Obvyklý příležitostný dar je pojem objevující se v ustanovení § 591 písm. b) NOZ  ve 

výčtu případů, ve kterých se věřitel nemůže dovolávat neúčinnosti bezplatného právního 

jednání dlužníka. V našem právním prostředí přitom nejde o žádnou novinku, termín 

obvyklý příležitostný dar se objevuje již v čl. III § 34 bod 1. zákona č. 64/1931 Sb., 

kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, stejně tak jej nalezneme 

v zákoně č. 141/1950 Sb., občanském zákoníku. 

Co konkrétně by tento pojem měl obsahovat, již NOZ ani jeho důvodová zpráva nijak 

blíže nespecifikuje.  

V aktuálně platných a účinných právních předpisech se s tímto pojmem, respektive 

slovním spojením obvyklý příležitostný dar, v totožné podobě nesetkáme. Ovšem 

v ustanovení § 1660 odst. 2 NOZ se můžeme setkat s termínem obvyklé darování, 

v ustanovení § 240 odst. 4 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, pak 

nalezneme termín příležitostný dar v přiměřené výši. 

Jak bylo řečeno v úvodu této podkapitoly, termín obvyklý příležitostný dar se v NOZ 

používá v souvislosti s relativní neúčinností některých právních jednání a označuje 

jednu z výjimek, kdy se takové neúčinnosti dovolávat nelze. O obvyklém darování se 

v NOZ hovoří v hlavě III. zabývající se dědickým právem, a to v rámci problematiky 
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započítávání na povinný díl nepominutelného dědice. Obvyklé darování je zde opět 

uvedeno coby výjimka, ke které se při započtení nepřihlíží. I zákon č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, hovoří o příležitostném daru v přiměřené výši ve výčtu výjimek 

právních úkonů, které insolvenční zákon nepovažuje za právní úkony bez přiměřeného 

protiplnění. 

Ve všech třech případech jde o situace, kdy zákonodárce v rámci stanovení pravidel pro 

určitou problematiku vyjímá z těchto pravidel jednání spočívající, stručně řečeno, 

v poskytnutí bezplatného plnění relativně nízké hodnoty dlužníkem třetí osobě 

(v případě obvyklého příležitostného daru a příležitostného daru v přiměřené výši), 

respektive zůstavitelem nepominutelnému dědici (v případě obvyklého darování). 

Domnívám se, že uvedené pojmy se přinejmenším z velké části obsahově překrývají a 

při hledání odpovědi na otázku, co si pod termínem obvyklý příležitostný dar představit, 

lze vycházet z toho, co odborná literatura uvádí k obvyklému darování a příležitostnému 

daru v přiměřené výši. 

Dle jednoho z komentářů k NOZ se obvyklým darováním myslí „zejména příležitostné 

dary, např. k narozeninám, jmeninám, vánocům, rodinným výročím, ukončení studia, 

svatbě, narození dítěte apod“.
202

 S tím, že judikatura zde klade důraz na to, že spíše než 

konkrétní předmět je pro posouzení obvyklosti důležitá jeho hodnota. Ta není, stejně 

jako v mnoha jiných případech popsaných v této práci,
203

 stanovena absolutní částkou, 

ale tuto hodnotu je nutno posuzovat vždy individuálně jak s ohledem na celkové 

výdělkové a majetkové poměry osoby poskytující takové plnění, tak s ohledem na 

konkrétní poměry zvyklosti v rodině zůstavitele.
204

  

K přiměřenosti výše příležitostného daru se pak v komentáři k insolvenčnímu zákonu 

píše, že tato „může být předmětem zkoumání insolvenčního správce, potažmo i sporu, a 

to zejména s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka“.
205
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  SVOBODA, Jiří in FIALA, Roman; DRÁPAL, Ljubomír; BÍLEK, Petr a kol. Občanský zákoník IV. 

Dědické právo (§ 1475-1720). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 448. ISBN 978-80-7400-570-1. 
203

  Viz např. institut plnění ze společenské úsluhy v podkapitole č. 5.2 či institut daru malé hodnoty 

popsaný v podkapitole č. 5.10 této práce. 
204

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4079/2015. 
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  MORAVEC, Tomáš in HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 920. ISBN 978-80-7400-555-8.
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Jsem proto toho názoru, že se zákonodárce při pojmenovávání předmětného institutu 

nerozhodl zcela šťastně. S ohledem na shora uvedené se domnívám, že obvyklým 

příležitostným darem nebude myšlen dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, ale 

půjde spíše o plnění ze společenské úsluhy. Jaký názor k této problematice ale zaujme 

odborná veřejnost a zejména soudy, kde bude hranice obvyklého a příležitostného a 

tedy hranice mezi plněním ze společenské úsluhy a darem ve smyslu ustanovení § 2055 

a násl. NOZ, na to si bude nutno počkat. 

8.2 Společné jmění manželů 

Dar z pohledu společného jmění manželů je dalším ze zajímavých témat spojených 

s problematikou daru. Společné jmění manželů může dle ustanovení § 708 odst. 2 NOZ 

podléhat jednomu ze tří možných režimů – zákonnému, smluvenému či režimu 

založenému rozhodnutím soudu. Pro potřeby této práce se však budu zabývat pouze 

režimem prvním, tedy zákonným. 

Obecně s ohledem na ustanovení § 709 odst. 1 písm. b) NOZ platí, že to, co jeden 

z manželů nabyl darem, není součástí společného jmění manželů. Ovšem již v tomto 

ustanovení je popsána výjimka z tohoto pravidla – pokud dárce při darování projeví 

takový úmysl, může se daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ součástí 

společného jmění manželů stát (tzn. dárcův animus donandi v sobě zahrnuje úmysl 

věnovat dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ oběma manželům). 

To je mimochodem změna oproti předchozí judikatuře a výkladu ustanovení § 143 

odst. 1 OZ, dle kterého mohli manželé nabývat dary pouze do podílového 

spoluvlastnictví. Darovací smlouva, dle které směřovala vůle jejích účastníků k tomu, 

aby byla věc darována do společného jmění manželů (a nikoliv do jejich podílového 

spoluvlastnictví), byla pro rozpor s tímto ustanovením považována za absolutně 

neplatnou.
206

   

Již delší dobu před rekodifikací občanského práva se však množily názory, že takovéto 

omezování autonomie vůle dárce je překonané. Nehledě na to, že úprava umožňující 
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  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1719/2013. 
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manželům nabývat dary do jejich společného jmění převažuje i v právních řádech 

ostatních evropských států.
207

 

Co se týče toho, co vše může být předmětem darování ve vztahu k manželům, neuvádí 

zákon žádná omezení. V případech, kdy je jeden z manželů či oba manželé dárcem či 

obdarovaným, může být tedy darováno cokoli, co je způsobilé být darem ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ.  

8.2.1 Před vznikem společného jmění manželů 

Současný občanský zákoník, stejně jako občanský zákoník předchozí, upravuje 

majetkový režim pouze pro manžele, tedy pro stav po uzavření sňatku. S termínem 

snoubenci se v NOZ pracuje pouze v souvislosti se vznikem manželství a slouží 

k označení „muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství“.
208

 Žádná zvláštní 

úprava majetkových poměrů mezi snoubenci, tedy pro stav předcházející uzavření 

sňatku, aktuální právní úprava nezná. Instituty zásnubního daru, věna či svatebního 

daru, čili instituty ještě v ABGB výslovně zmiňované, dnes již nejsou zvláštním 

předmětem zákonodárcova zájmu a použije se na ně úprava obecná. 

8.2.1.1 Zásnubní dar 

Zásnubním darem dnes obvykle bývá zásnubní prsten, který předává budoucí snoubenec 

své budoucí snoubence u příležitosti jejich zásnub. Dříve bylo obvyklé, že zásnubní dar 

obdržel i budoucí snoubenec – prsten, hodinky apod. Zásnubní prsten či ony hodinky 

zde fungovaly především jako symbol toho, že dotyční si slíbili vstoupit spolu do 

svazku manželského. Speciální úprava zásnubního daru už z českého právního řádu 

vymizela. Z toho, že poskytnuté plnění má v případě zásnub především symbolický 

význam a z toho, že NOZ jej nijak neupravuje a dávání zásnubního daru se opírá hlavně 

o společenské zvyklosti, lze usuzovat, že nejde o dar ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ, ale spíše o plnění ze společenské úsluhy. 
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  DVOŘÁK, Jan; SPÁČIL Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2011, s. 78. ISBN 978-80-7357-597-7. 
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 Viz ust. § 656 odst. 1 NOZ. 
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8.2.1.2 Věno 

Dalším z institutů týkajících se majetkových dispozic v souvislosti se vstupem do 

manželství je věno. Věno představuje majetek vnášený do manželství nevěstou a nevěsta 

jej často získá tak, že je jí majetek za tímto účelem věnován. O dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ však opět nejde. Ostatně jako dar nebylo věno chápáno 

ani v právu římském, ani v ABGB. Jak již bylo řečeno v jedné z předchozích kapitol, 

nebylo jako dar chápáno proto, že nebyl naplněn jeden ze základních předpokladů 

darování – dobrovolnost. Poskytnutí věna bylo totiž povinností plynoucí ze zákona.
209

  

Stávající občanský zákoník se o věnu vůbec nezmiňuje, zákonná povinnost poskytnout 

věno tedy zmizela. Zároveň tak ale díky ekonomicko-společenskému vývoji mizí 

význam tohoto tradičního institutu a oslabuje se ve prospěch svatebního daru. Proto se 

domnívám, že v současné době se, co se věna a jeho poskytování týče, opět pohybujeme 

spíše ve sféře společenských konvencí než ve sféře právní, a proto by věno mělo být 

považováno spíše za plnění ze společenské úsluhy než za dar ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ. 

8.2.1.3 Svatební dar 

Svatební dar je plněním ze společenské úsluhy zcela nepochybně, dokonce bývá 

v odborné literatuře i judikatuře spolu s darem narozeninovým či vánočním uváděn jako 

typický příklad plnění ze společenské úsluhy. Přijmout pozvání na svatbu a nedonést 

svatební dar by nebylo v rozporu s českým právním řádem, ale zcela jistě by to bylo 

považováno za krajně nezdvořilé. Sankce za neposkytnutí svatebního daru by tedy 

neměla oporu v právním předpisu, ale v pravidlech slušného chování.  

V souvislosti se svatebním darem může být o něco zajímavější otázka, kdo se stává jeho 

vlastníkem. V drtivé většině dochází k předání svatebního daru až po sňatečném 

obřadu, tedy po vzniku manželství. Svatební dar proto bude věcí nabytou oběma 

manželi společně za trvání manželství a stane se součástí společného jmění manželů. 

S ohledem na to, že jde o plnění ze společenské úsluhy a ne o dar ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ, stane se tak na základě uvozující věty ustanovení § 709 odst. 1 

NOZ (nikoliv tedy na základě ustanovení § 709 odst. 1 písm. b) část za čárkou NOZ). 
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Pokud by k předání svatebního daru došlo ještě před sňatkem, domnívám se, že 

současná právní úprava je srovnatelná s úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., 

občanském zákoníku, a nadále tak platí to, co již bylo konstatováno Nejvyšším soudem 

České socialistické republiky v jeho stanovisku ze dne 3. 2. 1972, sp. zn. Cpj 86/71, 

vydaném pod č. R 42/1972 civ. ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Zde se 

uvádí, že pokud by byl svatební dar určen jen jednomu z nastávajících manželů, nabyl 

by jej do svého výlučného vlastnictví jen tento nastávající manžel. Pokud by svatební 

dar byl určen oběma nastávajícím manželům, nabyli by jej (s ohledem na to, že 

v okamžiku obdarování ještě nebyli manžely) do podílového spoluvlastnictví. 

8.2.1.4 Plnění větší hodnoty 

Z této kapitoly vyplývá, že věno a zásnubní či svatební dar jsou plněním ze společenské 

úsluhy. Podotýkám však, že toto by se nemělo tvrdit en bloc o všech dobrovolných 

dispozicích s majetkem ve prospěch snoubenců, respektive nastávajících manželů. 

Podle mého názoru zde existuje hranice, po jejímž překročení se i z těchto plnění stanou 

dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Tato hranice má svůj původ v reálných 

životních situacích, kde už není možné vystačit si s plněním ze společenské úsluhy.  A to 

proto, že plnění ze společenské úsluhy má povahu jednorázového jednání a není možné 

je odvolat. To jistě není problém v případě drobnějších, méně hodnotných svatebních 

darů.  

Ovšem pokud by někdo novomanželům v souvislosti s jejich zásnubami či svatbou 

věnoval kupříkladu auto, cenný obraz či nemovitost, je na místě hodnotit to již coby dar 

ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Důvodem je, že takové plnění už nebude 

splňovat jedno z kritérií pro plnění ze společenské úsluhy, a to konkrétně kritérium 

nízké majetkové hodnoty.  

Onou zmiňovanou hranicí mezi darem z pohledu společenských konvencí a z pohledu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ proto bude výše majetkové hodnoty – jeden z aspektů, o 

kterém se již hovořilo v kapitole věnované plněním ze společenské úsluhy. Díky tomuto 

rozlišování je možno i na plnění uvedená v této podkapitole za určitých okolností 

aplikovat ustanovení o vrácení daru apod. 
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8.2.2 Dar manželům 

Jak již bylo zmíněno výše, pro zodpovězení otázky, zda má konkrétní dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ nabýt jen jeden z manželů do svého výlučného 

vlastnictví či jej mají nabýt oba manželé do svého společného jmění, je zásadní, co bylo 

dárcovým úmyslem, dárcovou vůlí. Z pohledu právního to vypadá poměrně jednoduše, 

protože se volí jen mezi dvěma možnostmi a rozlišovací prvek je jednoznačně stanoven 

přímo zákonem. Ovšem v reálném životě bývá dosti obtížné se dárcova úmyslu dobrat – 

obzvlášť pokud se tak děje zpětně v rámci rozvodového řízení. Aby se těmto 

praktickým problémům předešlo, bylo by žádoucí, aby dárce jasně, jednoznačně a 

způsobem, který jeho vůli umožní ověřit i do budoucna, vyjádřil, komu z manželů je 

dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ určen. 

Úprava toho, co je způsobilé být předmětem darování samotného, se v případě darování 

manželům nebude nijak odlišovat od obecné úpravy daru ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ. 

8.2.3 Dar a společné jmění manželů 

Ačkoli právní předpisy obecně neobsahují zákaz, aby si manželé mezi sebou dávali dar 

ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, má to svá úskalí. Tato úskalí vyplývají ze 

samotné podstaty společného jmění manželů coby bezpodílového spoluvlastnictví, ve 

kterém každý z manželů vlastní vše, co je součástí tohoto jejich společného jmění. 

Logicky nemohu být obdarován něčím, co už v době obdarování vlastním. Proto je 

nutné rozlišovat, zda věc, kterou má jeden manžel v úmyslu věnovat druhému 

z manželů, je součástí společného jmění manželů nebo pochází z výlučného vlastnictví 

manžela - dárce. 

Úvodem této podkapitoly je vhodné zmínit se o tom, že v odborné veřejnosti na 

problematiku týkající se přesunů věcí, respektive majetku (aktiv), mezi společným a 

výlučným jměním manželů nepanuje jednotný názor. S odlišným stanoviskem se lze 

setkat například v příspěvcích Filipa Melzera a Petra Tégla přednesených na kongresu 

Právní prostor 2015, jejichž obsah byl později téhož roku shrnut v obsáhlém článku 
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K možnosti existence obligačních vztahů mezi oběma manžely jako subjekty 

majetkového společenství a jedním z nich publikovaném v časopise Právní rozhledy.
210

   

V tomto článku se v jeho části III. hovoří o možnostech přesunů mezi společným a 

výhradním jměním (majetkem) jinak než pomocí smluv modifikujících režim 

společného jmění manželů, a to pomocí tzv. přímých přesunů. Stejně jako oni či jimi 

v příspěvku citovaný Milan Hulmák
211

, ani já nespatřuji problém v tom, že by jeden 

z manželů stál na obou stranách smlouvy.  

Nejsem však zcela přesvědčená o tom, že „…v případě, že manželé disponují 

s  konkrétními existujícími věcmi, a nejsou přitom nijak omezeni např. vůči třetím 

osobám (věřitelům), nedává tato formalizace (tzn. ustanovení o modifikačních 

smlouvách – pozn. autorky) v obligatorní podobě smysl“.
212

 Stejně jako David 

Elischer
213

 se totiž domnívám, že úvahy o neformálním disponování s konkrétními 

existujícími věcmi jsou do značné míry omezeny ustanovením § 718 odst. 1 NOZ 

normujícím obsahové náležitosti smluv o manželském majetkovém režimu, kde se 

uvádí, že taková smlouva: „se může týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku 

zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů.“ 

Právě v důsledku existence tohoto ustanovení se jimi zpochybňovaná obligatorní 

formalizace jeví jako poměrně důvodná. 

Jelikož mi není známo, že by v současné době existovala judikatura či jiné odborné 

texty podporující stanovisko Filipa Melzera a Petra Tégla, budu v této podkapitole 

č. 8.2.3 vycházet ze (zatím) většinově převládajícího přístupu k této problematice – tedy 

že přímé přesuny majetku mezi společným jměním manželů a výlučným majetkem 

jednoho z nich nejsou možné.  

                                                 
210

  MELZER, Filip; TÉGL, Petr. K možnosti existence obligačních vztahů mezi oběma manžely jako 

subjekty majetkového společenství a jedním z nich. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2015, č. 12, s. 

432 – 439. ISSN 1210-6410. 
211

  HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 118-119, m. č. 243. 

ISBN 978-80-7400-062-1. 
212

  MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Op. cit. č. 210. 
213

  ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, s. 61. ISBN 978-80-7552-298-6. 
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8.2.3.1 Dar pocházející ze společného jmění manželů 

Jak již bylo naznačeno výše, je vyloučeno, aby byla darem ve smyslu ustanovení § 2055 

a násl. NOZ věc, kterou by daroval jeden manžel druhému ze společného jmění 

manželů. Je to logické, neboť dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ je předáván 

dárcem obdarovanému. Jsou k tomu tedy zapotřebí dva odlišné subjekty, mezi kterými 

je převáděno vlastnické právo k předmětu darování. Ovšem u věci spadající do 

společného jmění manželů tomu tak není. Oba manželé mají v okamžiku před, při i po 

předání daru k dotyčné věci stejná vlastnická práva. A to k celé takové věci.  

Vlastnické právo jednoho z manželů je zároveň v každém okamžiku omezováno 

shodným vlastnickým právem druhého z manželů. Není tu proto ani vlastnické právo, 

které by mohlo být převedeno, ani žádný „podíl, který by mohl být samostatným 

předmětem majetkoprávních jednání,“ jak se uvádí v již dříve zmíněném stanovisku 

Nejvyššího soudu České socialistické republiky č. R 42/1972 civ.
214

 Věci spadající do 

společného jmění manželů tak jeden manžel druhému nemůže ani darovat, ani například 

prodat či směnit.
215

  

Věci, které si manželé mezi sebou běžně dávají, si zpravidla kupují ze svých příjmů, 

tedy finančních prostředků spadajících do společného jmění manželů. Proto tato plnění 

nelze považovat za dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, ale za pouhé 

nakládání se společným majetkem. Předmět darování zároveň musí mít hodnotu 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů, aby se jeho koupě udržela v mantinelech 

běžného hospodaření a nemusel být vyžadován souhlas druhého, obdarovávaného 

manžela. 

Zpravidla se za jednání, které z obvyklé správy společného majetku vybočuje, považuje 

disponování s nemovitou věcí (či i jen podílem na ní).
216

 Ovšem uvedená kritéria 

běžnosti a přiměřenosti je nutno posuzovat vždy individuálně ve vztahu k majetkovým 

poměrům konkrétních manželů v danou chvíli. Za určitých okolností tak může existovat 

                                                 
214

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 10. 1963, sp. zn. 3 Cz 55/63, rozsudok Najvyššieho 

súdu SSR ze dne 6. 10. 1971, sp. zn. 1 Cz 93/71. 
215

   Na základě stejné logiky nemůže být věc vlastněná v režimu společného jmění manželů žádného z 

manželů věci cizí a není ji tak možné ani zpronevěřit ve smyslu ustanovení § 206 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku. 
216

   Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 10. 1963, sp. zn. 3 Cz 55/63, rozsudok Najvyššieho 

súdu SSR ze dne 6. 10. 1971, sp. zn. 1 Cz 93/71. 
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výjimka i z uvedeného pravidla ohledně dispozic s nemovitými věcmi, kdy souhlas 

druhého manžela požadován být nemusí (např. pokud by se v rámci společného jmění 

manželů majícím majetkovou hodnotu v řádu stovek milionů Kč nakládalo s nemovitou 

věcí v hodnotě tisíců Kč
217

). 

8.2.3.2 Dar pocházející z výlučného jmění jednoho z manželů 

Za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ lze v kontextu manželství považovat 

pouze případy, kdy předmět darování pochází, případně je pořízen, z prostředků ve 

výlučném vlastnictví darujícího manžela. Jen tehdy budou splněny všechny 

předpoklady, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, požaduje.  

Jde o darování, kterým není plněna žádná zákonná povinnost, je tedy dobrovolné. 

Zároveň nebývá zpravidla spojeno s žádnou společenskou zvyklostí a (z logiky věci) 

nejde ani o nakládání s majetkem společným oběma manželům. Na rozdíl od modelu 

popsaného v minulé podkapitole, zde skutečně dochází k převodu majetkových hodnot 

z vlastnické sféry dárce do vlastnické sféry obdarovaného. Dochází k bezplatnému 

zmenšení majetku dárce a tomu odpovídajícímu zvětšení majetku na straně obdarované.  

S ohledem na ustanovení § 709 odst. 1 písm. b) NOZ pak takovýto dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ může i nadále zůstat vyňatý ze zákonného režimu 

společného jmění manželů, ale také se může stát jeho součástí. Opět záleží na tom, 

k čemu směřuje vůle darujícího manžela. 

8.2.3.3 Věc osobní potřeby 

Zajímavý je i osud takové věci věnované jedním manželem druhému, která je svou 

povahou určená k osobní potřebě obdarovaného manžela a této potřebě skutečně slouží 

(typicky parfém, oděv). Pak se totiž, s ohledem na ustanovení § 709 odst. 1 písm. a) 

NOZ, jednak obdarovaný manžel stává výlučným vlastníkem tohoto daru a jednak je 

možno hovořit o daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. A to bez ohledu na to, 

zda byla věc pořízena z prostředků ve společném jmění manželů či z prostředků 

                                                 
217

  PSUTKA, Jindřich in HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a 

kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 205. ISBN 

978-80-7400-503-9. 
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vlastněných výlučně jedním z manželů. Toto je mimochodem jediný způsob 

(pohybujeme-li se stále výhradně v rámci zákonného režimu společného jmění 

manželů), jak může věc nabytá za finanční prostředky ze společného jmění manželů 

přejít do výlučného vlastnictví jen jednoho z nich. 

Samozřejmě i z tohoto pravidla existuje výjimka, která souvisí s výše uvedenou 

podmínkou, že věc osobní potřeby této osobní potřebě obdarovaného manžela musí 

skutečně sloužit a musí sloužit pouze tomuto jednomu manželovi. Věci, jako jsou drahé 

šperky či hodinky, tedy věci svou povahou obvykle určené k osobní potřebě, mohou být 

v případě jejich vysoké hodnoty reálně nikým neužívány (nenošeny) a ve skutečnosti 

budou fungovat jako investice. V takovém případě se má za to, že tyto věci zůstávají ve 

společném jmění manželů, neboť není splněna podmínka „sloužení osobní potřebě 

jednoho z manželů“.
218

 

8.2.4 Dar manželů třetí osobě 

I při dávání věcí manžely či manželem, přičemž věc či prostředky na její pořízení 

pochází ze společného jmění manželů, je opět nutno zaměřit se na okolnosti takového 

dávání. Půjde-li o dary narozeninové, vánoční apod., a dávané věci budou mít hodnotu 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů, o dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ nepůjde. 

Je otázkou, zda by zde šlo spíše o plnění ze společenské úsluhy nebo o nakládání 

s majetkem spadajícím do společného jmění manželů. Jelikož případná odpověď nemá 

na tuto majetkovou dispozici ani na její subjekty žádný reálný dopad, nebylo dosud 

zapotřebí se jí v odborné literatuře či judikatuře zabývat. 

Bude-li dávána věc nikoli nepatrné hodnoty, překračující meze běžné správy, bude 

nutno na takovou věc pohlížet již jak 

 

                                                 
218

   Viz ust. § 709 odst. 1 písm. a) NOZ. 
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o na dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Takovými případy bude například 

darování větší finanční částky,
219

 či nemovité věci
220

. Co se týče otázky nutnosti 

souhlasu druhého z manželů při takovém darování, dovolím si odkázat na úvodní 

výklad k podkapitole č. 8.2.3.1. 

8.3 Lidské tělo  

Z mnoha různých důvodů, jakými jsou např. ochrana osobnosti, postmortální ochrana či 

zabránění volnému obchodování s částmi lidského těla,
221

 se právní úpravě lidského těla 

a jeho částí věnuje v rámci NOZ i dalších právních předpisů poměrně dosti prostoru. 

Nepochybně jde o oblast, která si takovou speciální pozornost zákonodárců zaslouží. 

Lidské tělo ani od něj oddělitelné části (až na v této podkapitole dále uvedené výjimky) 

nejsou věcmi v právním smyslu.
222

 Na rozdíl od zvířete se lidské tělo nestává věcí ani po 

smrti člověka
223

 (opět až na výjimky uvedené dále). Je proto zajímavým paradoxem, že 

právě v souvislosti s lidským tělem se tak často mluví o darování. Z pohledu laického je 

to více než pochopitelné, ovšem z pohledu právního o darování zpravidla nepůjde, 

neboť zde absentuje způsobilý předmět darování. 

Další zajímavostí je, že na rozdíl od českého jazyka, např. angličtina mezi těmito dvěma 

jednáními rozlišuje. V oblasti common-law se v případě daru ve smyslu odpovídajícímu 

českému daru dle ustanovení § 2055 a násl. NOZ používá výrazu gift, zatímco v případě 

darování krve či orgánů se setkáme s výrazem donation. Naopak u němčiny je situace 

stejná jako u češtiny – u obou jednání se používá stejného slovesa schenken. 

                                                 
219

   V polovině 60. let minulého století byla takovou finanční částkou částka přesahující 20.000,- Kčs 

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 4. 1967, sp. zn. 5 Cz 30/67). Později převládl názor, že 

není možné určovat, co již není běžnou správou společného jmění manželů, na základě absolutních čísel. 

Ale naopak je to nutno posuzovat pro každé manželství zvlášť, a to na základě „náležitě zjištěných 

okolností jednotlivého případu“ (Stanovisko Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 3. 2. 

1972, sp. zn. Cpj 86/71, vydaném pod č. R 42/1972 civ. ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek) – 

tedy na základě celkové životní úrovně a majetkových poměrů manželů. 
220

   Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 10. 1963, sp. zn. 3 Cz 55/63. 
221

  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, 

k § 489 až 493.  
222

  Viz ust. § 493 NOZ. 
223

  Viz ust. § 92 odst. 1 NOZ.  
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Problematika lidského těla a jeho částí je (s ohledem na nutnost upravit tuto 

problematiku citlivě, s respektem, ale zároveň účelně a pragmaticky) skutečně velmi 

specifická. Navzdory tomu, že obecně platí výše zmíněné pravidlo, že „lidské tělo ani 

jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí,“
224

 realita všedního dne si (jak již 

bylo naznačeno) vynutila existenci několika výjimek z tohoto pravidla. O těch 

pojednávají podkapitoly č. 8.3.3–8.3.5 níže. 

8.3.1 Darování krve a jejích součástí 

Asi nejčastěji se o dárcovství, darování a dárcích hovoří v souvislosti s darováním krve. 

Ačkoli zrovna krev se od lidského těla odděluje relativně snadno, nejde již o oddělení 

bezbolestné,
225

 proto se v tomto případě (na rozdíl např. od mužských pohlavních 

buněk) v okamžiku oddělení krve od lidského těla neuplatní právní fikce věci. A 

nemáme-li věc, nemáme tu nic, co by bylo způsobilé stát se darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ. 

Co platí o krvi, platí v souladu s argumentem a maiori ad minus nepochybně i o jejích 

součástech, jakými jsou krevní plazma či krevní destičky. 

Mechanismus odběrů a použití krve a jejích složek je namísto v NOZ upraven zejména 

v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v zákoně 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., 

o lidské krvi. 

8.3.2 Darování orgánů a tkání 

Dalším případem, kdy se hovoří o darování, ač zde chybí věc způsobilá být darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, je darování lidských orgánů a tkání. O darování 

ve smyslu části čtvrté, Hlavy II., dílu 1., oddílu 1. NOZ jít nemůže hned ze dvou 

důvodů. 

                                                 
224

  Viz ust. § 493 NOZ. 
225

 TŮMA, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 600. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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O prvním z nich se již hovořilo výše – orgány ani tkáně nikdy nebudou věcí v právním 

smyslu, neboť se na ně v žádném případě nemůže vztahovat výjimka z pravidla 

uvedeného v ustanovení § 493 NOZ. Orgány ani tkáně rozhodně nejsou takovými 

částmi lidského těla, „které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se 

přirozenou cestou obnovují“.
226

 

Druhým důvodem je existence zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a 

transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) a 

zejména jeho ustanovení § 31, kde se výslovně uvádí: „Pokud se v tomto zákoně 

používá pojem ‚dárce‘ nebo ‚darování‘, nepoužijí se obecné právní předpisy upravující 

darování a náležitosti s tím související.“ Není pochyb o tom, že takovým obecným 

právním předpisem bude zejména NOZ. 

S ohledem na výše uvedené je najisto postaveno, že lidské orgány ani tkáně nikdy 

nemohou být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a že režim jejich dávání a 

přijímání není upraven v  NOZ, ale právě ve zmíněném transplantačním zákoně. 

8.3.3 Bezbolestně oddělitelné a obnovující se přirozené části lidského těla 

Jak již bylo výše zmíněno, existují části lidského těla, které za určitých okolností věcí 

jsou. Tuto možnost výslovně připouští přímo NOZ ve svém ustanovení § 112, kde se 

uvádí, že na „vlasy nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně odejmout 

bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují“ se hledí jako na movitou věc.  

Podobnými částmi lidského těla tak nepochybně budou i nehty, chlupy, obočí, řasy, ale 

také přirozené tělesné výměšky.
227

 

NOZ v citovaném ustanovení § 112 tedy zavádí právní fikci, že v tom okamžiku, ve 

kterém se taková bezbolestně odnímatelná a přirozeně se obnovující část lidského těla 

od těla oddělí, považuje se za věc. A jelikož dle ustanovení § 2055 odst. 1 NOZ se 

darovací smlouvou bezplatně převádí právo k věci, tak díky této právní fikci mohou být 

darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ i výše specifikované přirozené části 

                                                 
226

 Viz ust. § 112 NOZ. 
227

 TŮMA, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Op. cit. č. 225, s. 600. 
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lidského těla (i když reálně se s darováním takové části lidského těla setkáme jen u 

vlasů a mužských pohlavních buněk).
228

 

8.3.4 Mrtvoly z dávných dob 

Praxe si v souvislosti s právní úpravou lidského těla vyžádala ještě jednu výjimku. Ač 

se jí využívá velmi zřídka, nelze ji v zájmu ucelenosti této práce pominout. Již v roce 

1935 se v Komentáři k československému zákoníku občanskému uvádělo následující: 

„Lidské tělo ani jako mrtvola není věcí, pokud v něm sluší spatřovati tělo určité zemřelé 

osoby (potud je dáno i dědicům osobnostní právo). Jakmile tomu tak není, jest i mrtvola 

věcí (např. mrtvoly z dávných dob jako mumie nebo prehistorické nálezy).“
229

  

Z tohoto postoje vychází i současná judikatura.
230

 Proto platí, že za určitých, úzce 

vymezených podmínek může být i mrtvé lidské tělo či jeho části věcí, a tudíž darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, což je jistě dobrá zpráva pro muzea a vědce 

zabývající se dávnou historií lidstva. 

8.3.5 Umělé části lidského těla 

Jen pro úplnost si na závěr této podkapitoly č. 8.3 dovolím krátkou poznámku 

k umělým částem lidského těla, jako jsou protézy, kardiostimulátory, plomby apod. 

Tyto výsledky lidské činnosti totiž mohou podléhat dvěma různým právním režimům 

podle toho, zda se v daný okamžik nachází či nenachází v lidském těle. 

Pokud tyto předměty jsou pevně spojeny s lidským tělem, stávají se součástí lidského 

těla, a tudíž nejsou věcí. Nemohou proto být ani darem ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ.
231

 

V době, která předchází spojením takových předmětů s lidským tělem, však věcí jsou a 

jsou tedy způsobilé se darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ stát. Stejně tak 

                                                 
228

  O nepřirozených (umělých) částech lidského těla blíže viz podkapitolu č. 8.3.5 níže. 
229

  ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního vydání. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 7. ISBN 80-85963-60-4. 
230

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2773/2004. 
231

 KOUKAL, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1744. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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se takové předměty opět stanou věcí, a tedy získají způsobilost být darem ve smyslu 

§ 2055 a násl. NOZ, ve chvíli jejich oddělení od lidského těla.
232

 

8.4 Živé zvíře 

Na rozdíl od všech předchozích občanských zákoníků, které na našem území 

v minulosti platily, obsahuje NOZ vedle kategorie věcí v právním smyslu ještě kategorii 

živých zvířat. To, že živé zvíře není věcí, jasně říká přímo ustanovení § 494 NOZ. To 

také o zvířeti hovoří jako o živém tvorovi, který je nadaný smysly a který má zvláštní 

význam a hodnotu. 

Přesto však živé zvíře může být předmětem právních vztahů a zcela nepochybně tak 

může být i předmětem darování. Zároveň je ale nutno mít na mysli i druhou větu 

ustanovení § 494 NOZ hovořící o tom, že „…ustanovení o věcech se na živé zvíře 

použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“ 

Určité vodítko pro pochopení zákonodárcova úmyslu a pro pochopení toho, co 

(ne)odporuje povaze zvířete, poskytuje důvodová zpráva. V té se jako příklad jednání, 

které je s povahou živého zvířete v rozporu, uvádí použití psa lpícího na svém pánovi 

jako zástavy. Předání takového psa zástavnímu věřiteli, zpravidla cizí osobě, by totiž 

psa vystavilo stresové situaci.
233

  

Dále je nutno zdůraznit, že výše uvedené platí pouze o zvířeti živém. A to proto, že 

ustanovení § 494 NOZ neužívá obecného termínu zvíře, ale hovoří výhradně o živém 

zvířeti. Z toho lze za použití argumentu a contrario vyvodit, že zvíře mrtvé již věcí 

v právním smyslu bude. A to konkrétně věcí hmotnou, movitou, reálně dělitelnou a 

zuživatelnou.
234

 

                                                 
232

  Ačkoliv se v ust. § 493 NOZ uvádí, že ani oddělené části lidského těla nejsou věcí, domnívám se, že 

tím jsou myšleny pouze přirozené části lidského těla a na ty umělé části se již tato výluka nevztahuje. 

Tento názor se objevuje např. i v publikaci LAVICKÝ, Petr; POLIŠENSKÁ, Petra. Judikatura 

k rekodifikaci. Věci v právním smyslu. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 15. ISBN 978-

80-7478-040-0. 
233

  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, 

k § 494. 
234

  KOUKAL, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Op. cit. č. 231, s. 1746. 
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S ohledem na již řečené platí, že zvíře (ať už živé či mrtvé) je způsobilé stát se darem ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. U darování živého zvířete je vždy třeba brát 

v úvahu, zda konkrétní darování nebude odporovat povaze zvířete (např. bude rozdíl 

mezi darováním slepice či akvarijních rybiček a mezi darováním zvířat, u kterých může 

existovat silná vazba k jeho pánovi, jako je tomu v případě psů, koní, koček apod.). U 

mrtvého zvířete se už uvedené kritérium neuplatní. Z pohledu soukromoprávního půjde 

o standardní věc, kterou bude možné darovat libovolně (tedy s ohledem na případné 

předpisy veřejného práva týkající se nakládání s kadáverem). 

8.5 Nadační dary 

Nadace je právnickou osobou vytvořenou majetkem vyčleněným „k trvalé službě 

společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu“.
235

 Nadační dar je pak jednou z entit, 

ze které může být ve smyslu ustanovení § 336 odst. 1 NOZ utvářena, případně ve 

smyslu ustanovení § 334 NOZ rozmnožována, nadační jistina coby „trvalý a obtížně 

zcizitelný majetkový základ nadace“.
236

 

V případě nadačního daru ve smyslu dvou výše zmíněných ustanovení není důvod 

domnívat se, že by takové plnění nebylo darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ. Ostatně i odborná literatura ve vztahu k nadačnímu daru a nadační jistině shodně 

hovoří o daru, darování a darovací smlouvě.
237

 

Názorová diverzita se však objevuje u vkladu do nadace ve smyslu ustanovení 

§ 327 NOZ, tedy zakladatelem (či zakladateli) nadace do ní při jejím vkladu vneseném 

„souhrnu majetkových hodnot“.
238

 Zatímco David Elischer mezi vkladem do nadace dle 

ustanovení § 327 NOZ a tvorbou (respektive rozmnožováním) nadační jistiny ve smyslu 

ustanovení § 336 NOZ nerozlišuje a obojí podřazuje pod pojem nadační dar a tedy dar 

                                                 
235

  Viz ust. § 303 a § 306 odst. 1 NOZ. 
236

 RONOVSKÁ, Kateřina in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1419. ISBN 978-80-7400-529-9. 
237

 Viz RONOVSKÁ, Kateřina in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1419-1420. ISBN 978-80-7400-529-9. Dále i viz ELISCHER, David 

in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 629. ISBN 978-80-7478-370-8. 
238

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. II. Zvláštní část, 

k § 327 – 329. 
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ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ,
239

 Kateřina Ronovská se vyjadřuje v tom 

smyslu, že o dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ nepůjde. Vychází při tom 

z myšlenky, že zakladatel za své plnění (tzn. vklad do nadace) obdrží protiplnění 

spočívající v pozdějším využití majetku nadace k dosahování nadačního účelu, který byl 

na počátku vytyčen právě zakladatelem. Dále vychází z rozdílného přístupu k daru a 

vkladu z pohledu daňové problematiky.
240

 

Jelikož kritérium (ne)existence protiplnění za poskytovanou majetkovou hodnotu v této 

práci sama často používám při testování způsobilosti jednotlivých sporných plnění být 

darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, musím se v případě plnění-vkladu do 

nadace podle této logiky přiklonit spíše k postoji zastávanému Kateřinou Ronovskou. 

 

                                                 
239

  ELISCHER, David in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 629. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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 RONOVSKÁ, Kateřina in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1419. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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9 (Ne)dary mimo NOZ 

Množina institutů, která se nějakým způsobem dotýká předmětu této práce, samozřejmě 

není limitována jen ustanoveními NOZ. S instituty, které je nutno kvalifikovat coby 

dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, je pochopitelně možno potkat se i mimo 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stejně tak i mimo NOZ existují instituty, které 

se na první pohled (zejména laické veřejnosti) mohou jevit coby dary ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ, avšak z pohledu právního jimi nejsou.  

9.1 Dobročinné sbírky 

Jedním z takových typů plnění, která jsou laickou veřejností všeobecně nazývána a 

považována za dary ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, jsou plnění poskytovaná 

na dobročinné účely. Důvody, proč tato plnění v tom kterém případě mohou či nemohou 

být darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, jsou podrobněji rozebrány pro 

každou charitativní sbírku zvlášť. 

Důvod, pro který podle mě není na místě uvažovat o těchto plněních jako o plněních ze 

společenské úsluhy, zde však uvedu pro všechny tři typy dobročinných sbírek souhrnně. 

Na rozdíl od společenské úsluhy je u plnění poskytovaných za dobročinným účelem 

splněna základní podmínka darování: jde o jednání mající za cíl zmenšení majetku 

strany dávající a následné adekvátní zvětšení majetku na straně obdarované. 

9.1.1 Veřejná sbírka 

Obdobně jako je tomu u darování orgánů a tkání, i v případě veřejné sbírky existuje 

zákon, ve kterém je tento institut speciálně upraven. Tímto zákonem je zákon 

č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. Podle jeho 

ustanovení § 1 odst. 1 se za veřejnou sbírku považuje „získávání a shromažďování 

dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro 

předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, 

rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo 

životního prostředí,“ s tím, že ke konání veřejné sbírky je oprávněna pouze právnická 
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osoba a každá schválená veřejná sbírka je evidována ministerstvem vnitra v centrální 

evidenci sbírek.
241

  

Přestože v případě veřejné sbírky jde o plnění bezplatné a dobrovolně poskytované, 

nemůže jít s ohledem na existenci pravidla lex specialis derogat legi generali o dar ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ právě proto, že zde existuje zvláštní zákonná 

úprava tohoto institutu. 

9.1.2 Kostelní sbírka 

Ač mají mnoho společného, nejsou kostelní a veřejná sbírka jedno a totéž. To, že jde o 

dva typy sbírek, vyplývá z toho, že zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 

změně některých zákonů, výslovně vylučuje ze své působnosti „shromažďování 

finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle 

zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná 

v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, 

bohoslužeb a obřadů.“
242

  

Kostelní sbírka je tedy oproti té veřejné vymezena ještě úžeji, neboť okruh právnických 

osob oprávněných kostelní sbírky konat je taxativně vymezen, stejně jako je velmi 

specifiky vymezen prostor, kde se mohou finanční prostředky do kostelní sbírky 

shromažďovat (ač se z tradičních důvodů pro tento druh sbírky používá označení 

„kostelní“, samozřejmě se okruh míst, kde se taková sbírka může konat, neomezuje jen 

čistě na kostely). 

To, že kostelní a veřejnou sbírku nelze ztotožňovat, potvrzuje i zákon České národní 

rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který tyto dvě sbírky také rozlišuje.
243

 

Tím největším rozdílem mezi předmětnými sbírkami však je, že finanční prostředky 

vhozené do kasiček v kostelech či jiných místech určených k provádění náboženských 

                                                 
241

 Viz ust. § 26 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. 
242

 Viz ust. § 2 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. 
243

 Srov. např. ust. § 19 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

kde se hovoří o výnosech kostelních sbírek, oproti ust. § 19b odst. 2 písm. c) a d) tohoto zákona, kde se 

pracuje s pojmem veřejná sbírka.   
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úkonů, bohoslužeb nebo obřadů, je podle mého soudu nutno považovat za dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ.  

Kromě zmínek ve dvou výše zmíněných zákonech není institut kostelní sbírky nikde 

výslovně upraven, není zde žádný lex specialis, který by svou zvláštní úpravou vyčlenil 

tento institut z obecné úpravy NOZ. Skutečně není upraven ani zákonem č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech. Zde najdeme jen zmínku o „darech a 

dědictví“
244

 nebo o sbírkách a příspěvcích z části výtěžků podle zvláštního zákona
245

 

(čímže je myšlen zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách). 

Překážkou v považování vhazování peněz do pokladniček umístěných v prostorách 

kostelů a v dalších vymezených místech za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ není ani skutečnost, že z logiky věci nejsou dárci obdarovanému známi. Jak uvádí 

Ludvík Kopáč a Jiří Švestka v jednom z odborných článků publikovaných v periodiku 

Právní rozhledy,
246

 praxe si vynucuje, aby byla možnost poskytnutí daru – peněžní 

částky neznámým (anonymním) dárcem připuštěna. Ač jde o článek z roku 1997, 

v článku obsažené úvahy o možnostech anonymního darování jsou aplikovatelné i po 

rekodifikaci. 

Domnívám se proto, že samo taxativní vymezení míst plnění a subjektů přijímajících 

plnění, anonymita subjektů plnění poskytujících a také zúžení předmětů plnění pouze na 

finanční prostředky, neodůvodňují vyčlenění takového závazku a jeho předmětu mimo 

úpravu darování a daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ.  

9.1.3 Povodňové dary 

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hovoří v jednom ze 

svých ustanovení
247

 o nepeněžitém plnění poskytnutém v souvislosti s odstraňováním 

následků živelních pohrom (např. nezaviněný požár a výbuch, povodeň, záplava, sesuv 

                                                 
244

 Viz ust. § 27 odst. 4 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
245

 Viz ust. § 27 odst. 4 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
246

  ŠVESTKA, Jiří, KOPÁČ, Ludvík. Úvaha nad přípustností tzv. anonymního sponzorství. Právní 

rozhledy. Praha: C. H. Beck, 1997, č. 1, s. 15 – 18. ISSN 1210-6410. 
247

 Viz ust. § 24 odst. 2 písm. zp) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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půdy…
248

), ke kterým došlo na území České republiky či jiného členského státu 

Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. 

Jediným důvodem, pro který by bylo možno pochybovat o tom, zda toto bezplatné 

plnění je či není darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, je skutečnost, že i zde 

mohou dárci toho plnění poskytovat anonymně. Na rozdíl od kostelní sbírky to však 

není pravidlem. Ovšem shodně s institutem kostelní sbírky, ani v tomto případě 

anonymita dárce nevylučuje, aby byl závazek tímto jednáním vzniklý považován za 

darování. 

Ostatně jediným důvodem, proč si zrovna toto bezplatné plněná v českém právním řádu 

zasloužilo speciální úpravu, je potřeba „řešení daňových důsledků při poskytování 

bezúplatné humanitární pomoci v oboru daně z přidané hodnoty a daně z příjmů“, jak se 

píše v úvodu obecné části důvodové zprávy zákona, který institut povodňového daru 

zavedl.
249

  Proč se tomuto daru říká „povodňový“, je nasnadě – skutečně to byla přímá 

reakce zákonodárců na ničivé záplavy z léta roku 2002. 

K předmětnému nepeněžitému plnění by se tak mělo přistupovat jako k jakémukoliv 

jinému daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Jediným rozdílem od ostatních 

darů ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ je rozhodnutí zákonodárce tento typ 

plnění samostatně pojednat, co se jeho odrazu v danění příjmů týče.  

9.2 Vyvolaná investice 

Vyvolaná investice je institut, se kterým se od 1. 1. 2008 můžeme setkat v závěru 

prvního odstavce ustanovení § 29 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, a to v souvislosti s možností zahrnout výdaje (náklady) vynaložené na takovou 

investici do vstupní ceny hmotného majetku. 

Vyvolanou investicí se typicky označuje situace, kdy investor (developer) má v úmyslu 

něco vybudovat či zrekonstruovat (např. výrobní halu, skladiště, obchodní centrum) a 

                                                 
248

 Viz ust. § 24 odst. 10 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
249

 To znamená v úvodu důvodové zprávy k zákonu č. 572/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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obec jako podmínku vydání stavebního povolení pro investorův záměr stanoví 

vybudování přilehlé infrastruktury (např. kruhového objezdu, nové příjezdové 

komunikace či dálničního sjezdu) nebo nějakého jiného předmětu občanské 

vybavenosti. Investor na své náklady takovou novou infrastrukturu či jiný předmět 

občanské vybavenosti zbuduje a následně jej zpravidla bezplatně převede do vlastnictví 

obce, případně jiné osoby.
250

 

Ačkoli zde dochází k převodu vlastnického práva k věci z jednoho subjektu (investora) 

na subjekt jiný (obec, město) a majetek tohoto druhého subjektu se zcela nepochybně 

rozrůstá na úkor subjektu prvního, nelze dle mého soudu toto plnění považovat za dar 

ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Důvod je prostý – není zde splněna podmínka 

bezplatnosti, tzn. absence protiplnění. Výměnou za bezplatný převod nově zbudované 

infrastruktury či jiného předmětu občanské vybavenosti do vlastnictví obce, města nebo 

jiného subjektu je totiž investorovi umožněno naplnit jeho investiční záměr. 

9.3 Insolvenční zákon  

S několika termíny dotýkajícími se problematiky řešené v této práci se lze setkat i 

v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákoně. O jednom z nich, o příležitostném daru 

v přiměřené výši, který tento zákon upravuje ve svém ustanovení § 240 odst. 4 písm. b), 

se již hovořilo v podkapitole č. 8.1 této práce. 

V ustanovení § 170 písm. c) předmětného zákona se pak setkáme se zákazem 

uspokojovat v insolvenčním řízení při kterémkoliv ze způsobů řešení úpadku 

pohledávky věřitelů z darovacích smluv. Předmět darovací smlouvy zde není nijak blíže 

specifikován, proto se domnívám, že se toto ustanovení týká jakéhokoli daru ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

O daru se insolvenční zákon zmiňuje ještě v ustanovení § 246 odst. 4, když prohlašuje 

za neplatný takový právní úkon, kterým dlužník po prohlášení konkursu bez souhlasu 

                                                 
250

 NEŠKRÁBALOVÁ, Markéta; THELENOVÁ, Michaela. 455/28.05.15 Posouzení DPH odvedené v 

souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou 

daňových poradců ČR ze dne 16. 9. 2015. Dostupné také z WWW: 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV-KDP_2015-09-16.pdf. 
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insolvenčního správce odmítne (mimo jiné) přijetí daru. Ani zde není pojem daru nijak 

blíže vymezen a i zde mám za to, že není důvod domnívat se, že by tím zákonodárce 

myslel jiný dar než dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

Posledním místem, kde v insolvenčním zákoně najdeme zmínku o daru, je jeho 

ustanovení § 392 odst. 3. Podle něj může být dlužníkovi za účelem splnění oddlužení 

poskytnut (mimo jiné) dar. Opět se zde o daru neuvádí nic bližšího, proto lze mít 

(stejně jako v předchozím případě) za to, že i tímto darem bude myšlen dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

9.4 Zákoník práce 

Taktéž v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, lze narazit na několik ustanovení, 

v nichž se setkáme s plněním zaměstnavatele vůči zaměstnanci nikoliv nepodobným 

daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Toto plnění je v zákoníku práce 

označováno termínem odměna. 

První takovou situací jsou odměny za „úspěšné splnění mimořádného či zvlášť 

významného úkolu“ dle ustanovení § 134 zákoníku práce, respektive cílové odměny za 

„splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu“ dle ustanovení § 134a 

zákoníku práce. V těchto případech odměn o daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ vůbec nelze uvažovat, neboť existence protiplnění je zde zcela evidentní. Ostatně i 

komentář k zákoníku práce se o těchto odměnách vyjadřuje jako o „nadstavbových 

složkách platu“.
251

 

O odměně jiného charakteru hovoří zákoník práce ve svém ustanovení § 224 odst. 2. 

V písmeni a) tohoto odstavce jde o odměnu tzv. jubilejní, poskytovanou u příležitosti 

významných životních (svatba, narození dítěte, kulaté narozeniny…) či pracovních 

okamžiků (počet let odpracovaných u konkrétního zaměstnavatele), a nebo v souvislosti 

se získáním nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně či nároku na 

starobní důchod. Písmeno b) upravuje možnost poskytnutí takové odměny v souvislosti 

s pomocí při živelních událostech či při záchraně života, zdraví nebo majetku. Ač by se 

                                                 
251

 KAHLE, Bohuslav in VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, k ust. § 134a. ISBN 978-80-7478-955-7. 
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na první pohled mohlo zdát, že v případě písmena a) půjde spíše o plnění ze společenské 

úsluhy a u písmene b) předchází poskytnutí odměny určité konání, tedy protiplnění ze 

strany zaměstnance coby příjemce odměny, není tomu tak a ve skutečnosti půjde podle 

mého názoru vždy o dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Důvodem je 

existence ustanovení § 2060 NOZ, který takováto plnění za dar výslovně považuje.
252

 

V ustanovení § 303 odst. 2 písm. c) zákoníku práce se pak objevuje přímo slovo „dar“, 

když zákonodárce stanovuje, jaké dary či jiné výhody smí a jaké nesmí přijímat 

taxativně stanovení zaměstnanci státu a samosprávného celku (zaměstnanci správních 

úřadů, Policie Česko republiky, České národní banky…) v souvislosti s výkonem jejich 

zaměstnání. Byť je pravdou, že absence protiplnění je v případě darů či jiných výhod 

dávaných zaměstnancům vyjmenovaných v ustanovení § 303 zákoníku práce 

přinejmenším sporná, domnívám se, že dar, o němž ustanovení § 303 odst. 2 písm. c) 

zákoníku práce hovoří, by měl být chápán coby dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ. Tento závěr vyvozuji z toho, že pojem dar není v zákoníku práce nikde 

definován, a proto by se zde měla uplatnit úprava obsažená v NOZ (neboť NOZ je lex 

generalis vůči zákoníku práce). Takovému výkladu odpovídá i to, že zákonodárce 

v předmětném ustanovení zákoníku práce používá slovní spojení „dary a jiné výhody“. 

Pokud by zákonodárce neměl v úmyslu rozlišovat mezi darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ a plněním ze společenské úsluhy nebo jakýmkoliv jiným 

bezplatným plněním, patrně by nepovažoval za nutné „jiné výhody“ zmiňovat. 

9.5 Zákon o státní službě 

Zákon č. 134/2014 Sb., o státní službě, upravující mimo jiné právní poměry a služební 

vztahy státních zaměstnanců,
253

 obsahuje ustanovení do jisté míry podobná těm, jimiž 

jsem se zabývala v předchozí podkapitole.  

Stejně jako dle ustanovení § 303 odst. 2 písm. c) zákoníku práce, ani dle ustanovení 

§ 77 odst. 1 písm. j) zákona o státní službě nesmí státní zaměstnanec v souvislosti 

                                                 
252

 K institutu odměnného, respektive remuneratorního darování podrobněji viz podkapitolu č. 5.5 této 

práce. 
253

 Viz ust. § 1 zákona č. 134/2014 Sb., o státní službě. 
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s výkonem služby akceptovat dary nebo jiné výhody. Jediný rozdíl oproti zákoníku 

práce je, že zákon o státní službě zakazuje akceptovat až plnění přesahující hodnotu 

300,- Kč (opět s výjimkou darů nebo jiných výhod poskytovaných přímo služebním 

orgánem). Co se týče pojmu dar užitého v tomto ustanovení zákona o službě, dovolím 

si s odkazem na výklad v posledním odstavci předcházející podkapitoly č. 9.4 

konstatovat, že i zde by toto plnění mělo být považováno za dar ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ. 

I státní zaměstnanec může být za svou službu, je-li příkladná, oceněn. Umožňuje to 

ustanovení § 86 odst. 1-3 zákona o státní službě. Oproti ustanovení § 134 zákoníku 

práce se však v případě státního zaměstnance hovoří o ocenění (a nikoliv o odměně jako 

v zákoníku práce). Použití odlišného termínu souvisí s tím, že ač důvod poskytování 

předmětného plnění zaměstnanci, respektive státnímu zaměstnanci, je v podstatě 

totožný, liší se toto plnění svým charakterem. V zákonu o státní službě je totiž (na rozdíl 

od zákoníku práce) konkretizováno, v čem by mělo předmětné plnění (ocenění) spočívat 

- buď v písemné pochvale, nebo ve věcném daru. Kromě toho je okruh možných darů 

zúžen jen na ty věcné (tedy patrně hmotné) a jejich hodnota je opět limitována 

(tentokrát částkou 5.000,- Kč za kalendářní rok). Z těchto rozdílností vyplývá, že 

ocenění nebude možné považovat za jakousi další složku platu. Spíše bych se přikláněla 

k tomu, že by se toto ocenění mělo považovat za remuneratorní dar ve smyslu 

ustanovení § 2060 NOZ. 

Úprava obsažená v ustanovení § 86 odst. 4 zákona o státní službě naopak do velké míry 

odpovídá úpravě plnění poskytovaných zaměstnavatelem u příležitostí různých jubileí, 

získání nároků na vybrané typy důchodu či projevování uznání za činy při záchraně 

života, zdraví či majetku. Rozdíl však opět spočívá v zúžení takto poskytovaného 

plnění, tentokrát na peněžitou odměnu. Tomuto zúžení navzdory se domnívám, že i zde 

půjde o remuneratorní dar ve smyslu ustanovení § 2060 NOZ. 
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9.6 Zákon o volbě prezidenta republiky 

V poslední době bylo velmi aktuálním tématem téma financování politických kampaní, 

zejména v rámci volby nového prezidenta České republiky a tomu předcházející 

předvolební kampani.  

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, 

upravuje vedle podmínek pro výkon volebního práva při této volbě, pro navrhování 

prezidentských kandidátů a mnoha dalších aspektů prezidentské volby
254

 i podmínky 

financování volební kampaně kandidáta na prezidenta České republiky. Zákon o volbě 

prezidenta republiky rozlišuje několik typů plnění, kterými je možno konkrétnímu 

kandidátovi přispět na jeho volební kampaň. 

Asi nejznámějším plněním v této souvislosti bylo zasílání peněžitých darů na tzv. 

transparentní, respektive volební účet
255

 prezidentského kandidáta.
256

 Dále bylo možno 

kandidáta podpořit i prostřednictvím jiného plnění ocenitelného v penězích.
257

 Nutno 

podotknout, že zákon o volbě prezidenta republiky není podle mého názoru 

terminologicky zcela konzistentní, protože vedle pojmu jiného plnění ocenitelného 

v penězích používá ještě pojmu bezúplatná plnění. A to někdy coby synonymum pro 

jiné plnění ocenitelné v penězích,
258

 jindy spíše coby nadřazený pojem zahrnující v sobě 

i peněžité dary.
259

 

Na každý pád z textu zákona o volbě prezidenta republiky vyplývá, že (mimo jiné) 

upravuje situace, kdy určitá osoba zmenšuje svůj majetek ve prospěch vybraného 

prezidentského kandidáta, a to bez přímého protiplnění z jeho strany. Domnívám se 

proto, že zde nic nebrání tomu, aby byla popsaná plnění dle zákona o volbě prezidenta 

republiky považována za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

                                                 
254

 Viz ust. § 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů. 
255

 Ač dle zákona o volbě prezidenta republiky je terminologicky správným označení pojem volební, 

v široké veřejnosti se vžil spíše termín transparentní. 
256

 Viz ust. § 24, ust. § 36 odst. 2 a ust. § 38 a ust. § 38 zákona o volbě prezidenta republiky. 
257

 Viz ust. § 36 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky. 
258

 Srov. ust. § 36 odst. 4 a ust. § 37 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky. 
259

 Viz ust. § 38 odst. 3 písm. a) zákona o volbě prezidenta republiky. 
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9.7 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

Obdobnou úpravu jako zákon o volbě prezidenta republiky obsahuje i zákon 

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 

Ustanovení § 17 odst. 8 písm. d) tohoto zákona výslovně uvádí dary a bezúplatná plnění 

mezi povolenými příjmy politických stran a politických hnutí (tedy za předpokladu 

splnění dalších podmínek stanovených předmětným zákonem, zejména v jeho 

ustanovení § 18). 

Opět zákonodárce není zcela důsledný v užívání a rozlišování pojmů dar a bezúplatné 

plnění, když ve většině textu zákona hovoří o darech a jiných bezúplatných plněních, 

zatímco ve výše zmiňovaném ustanovení § 17 odst. 8 písm. d) je od sebe zcela zřejmě 

odlišuje.
260

 Příčinou podle mého názoru bude (stejně jako v případě zákona o volbě 

prezidenta republiky) úmysl zákonodárce dát zřetelně najevo, že se mezi předmětná 

plnění mají započítávat nejen dary ve formě hmotných předmětů, ale i ve formě 

poskytnutí určité služby. Osobně se totiž domnívám, že skutečnost, že dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ nemusí být představován pouze věcí (jak předmět 

darování ostatně vnímá většina veřejnosti), ale že může spočívat i v konání, v osobní 

námaze, není příliš známa.
261

 Přesto ani v případě zákona o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích není důvod nepovažovat popsaná plnění za dar ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. 

Oproti zákonu o volbě prezidenta republiky se u úpravy hospodaření politických stran a 

politických hnutí setkáme ještě s problematikou členského příspěvku, který je také 

jedním z povolených příjmů stran a hnutí.
262

 Zákon o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích ve svém ustanovení § 18 odst. 2 stanoví pravidlo, podle kterého 

součet hodnoty darů nebo jiných bezúplatných plnění od téže osoby nesmí převyšovat 

částku 3.000.000,- Kč za jeden kalendářní rok. Aby se předešlo obcházení tohoto 

pravidla tím, že by si politické strany či politická hnutí stanovovala extrémně vysoké 
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 Ust. § 17 odst. 8 písm. d) zákon č. 424/ 1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, totiž doslova zní takto: „Příjmem strany a hnutí mohou být: (…) d) dary, dědictví a bezúplatná 

plnění.“ 
261

  K problematice osobní námahy coby daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ viz podkapitolu 

č. 6.2.2.2 této práce. 
262

  Viz ust. § 17 odst. 8 písm. c) zákona č. 424/ 1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích. 
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členské příspěvky (neboť členské příspěvky se do uvedené částky nezapočítávají), mají i 

členské příspěvky svou maximální výši. Vyplývá to z poslední věty předmětného 

ustanovení § 18 odst. 2, kde se uvádí, že pokud je dárce, respektive poskytovatel jiného 

bezúplatného plnění, zároveň členem politické strany či politického hnutí, tak členský 

příspěvek za tohoto člena je co do částky převyšující částku 50.000,- Kč za období 

kalendářního roku považován za dar či jiné bezúplatné plnění (tedy opět za dar ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ). 
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10 Závěr 

Na počátku psaní této práce jsem se domnívala, že drtivou většinu majetkových entit, 

které budou předmětem bezplatných transferů vlastnického práva ze strany dávající na 

stranu přijímající, bude nutno kvalifikovat coby dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ a že plnění ze společenské úsluhy bude v rámci této práce spíše okrajovým 

tématem, spíše takovou výjimkou z pravidla. Jak velký byl posléze můj údiv, že plnění 

ze společenské úsluhy je při určování předmětu bezplatného jednání přinejmenším 

rovnocenným partnerem daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. K závěru, že 

v daném případě by určité plnění mělo být vzhledem ke svému charakteru považováno 

za plnění ze společenské úsluhy, jsem v této práci došla překvapivě často. Kromě toho 

jsem zjistila, že existuje velké množství hraničních případů, kdy může být plnění 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem někdy považováno za dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ a někdy za plnění ze společenské úsluhy (např. u plnění 

spojených se vstupem do stavu manželského, respektive plnění dotýkajících se 

problematiky společného jmění manželů).  

Výstupy této práce mě překvapily i v mnoha dalších směrech. Domnívala jsem se totiž, 

že klíč k určování daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ bude spočívat 

především v tom, zda to které jednání, jehož předmětem plnění se budu zrovna zabývat, 

je či není darováním. A že tak budu hlavně testovat konkrétní jednání na přítomnost 

bezplatnosti, dobrovolnosti a animi donandi coby určujících prvků darování. Stejně 

důležitým testem k určování daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ se ale 

ukázal být i test věci. Tím myslím testování, zda daná entita, konkrétní převáděné 

jsoucno, je či není věcí ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zda je 

vůbec splněna zcela základní podmínka způsobilosti být darem ve smyslu ustanovení 

§ 2055 a násl. NOZ vyslovená přímo v ustanovení § 2055 odst. NOZ, kde se v rámci 

definování darovací smlouvy výslovně hovoří o bezplatném převodu vlastnického práva 

k věci. 

Co naopak má očekávání zcela splnilo, je již v úvodu této práce zmiňovaná 

nekonzistentnost zákonodárce v užívání slova dar. V českém právním řádu je tímto 

pojmem často označováno i plnění, které za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. 

NOZ skutečně považovat nelze (typicky plnění upravená zákonem č. 285/2002 Sb., o 
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darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů 

(transplantační zákon) nebo je to podle mého názoru přinejmenším sporné (obvyklý 

příležitostný dar ve smyslu ustanovení § 591 písm. b) NOZ nebo příležitostný dar 

v přiměřené výši ve smyslu ustanovení § 240 odst. 4 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenčního zákona). Stejně tak je možno se setkat s plněními, která bych já osobně 

do kategorie darů ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ zařadila, přestože 

zákonodárcem zvolené označení tomu úplně nenasvědčuje (plnění z kostelní sbírky ve 

smyslu ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 

některých zákonů nebo například odměna ve smyslu ustanovení § 224 odst. 2 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Na druhou stranu se nedomnívám, že by tato 

terminologická nedůslednost měla nějaký zásadní dopad na praxi. Ostatně, jak praví 

klasik: „Co po jméně? Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně.“
263

 

Stejně jako si praxe zatím nevyžádala výše popsané sjednocení terminologie, 

nevyžádala si zatím ani judikaturu zabývající se přesnějším vytyčením hranic mezi 

darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a plněním ze společenské úsluhy. U 

některých institutů pojednaných v této práci je proto otázkou, zda se mé závěry ohledně 

jejich charakteru budou shodovat s názory, které v budoucnu případně zaujmou soudy 

vyšší instance.  

Pokud bych měla nějakým způsobem shrnout, podle čeho jsem v této práci určovala, 

zda konkrétní plnění je či není darem ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ, šlo 

vždy o hledání odpovědí na následující otázky spojené jak s charakteristikou předmětu 

jednání, tak i jednání samotného: 

- Je předmětným plněním věc ve smyslu NOZ, případně lze plnění kvalifikovat 

alespoň coby osobní námahu? 

- Neexistuje zde pro danou situaci žádná speciální právní úprava mimo NOZ? 

- Jde o dvoustranné právní jednání? 

- Je plněno dobrovolně, bez jakékoli právní povinnosti? 

- Byl zde na počátku jednání přítomen animus donandi? 

- Dochází zde na straně poskytující plnění ke zmenšení jejího majetku? 

                                                 
263

 SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Praha: Artur, 2015, 160 s. ISBN 978-80-7483-037-2. 
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- Dochází zde na straně přijímající plnění ke zvětšení (nebo alespoň budoucího 

nezmenšení) jejího majetku? 

- Skutečně zde absentuje jakékoli penězi ocenitelné protiplnění? 

- Je s jistotou překročena hranice nízké majetkové hodnoty typická pro plnění ze 

společenské úsluhy? 

Pokud budou odpovědi na všechny výše uvedené otázky kladné, jsem přesvědčena o 

tom, že by zkoumaný předmět určitého plnění měl být oprávněně považován za dar ve 

smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Pokud ne, je potřeba si ověřit, zda předmětné 

plnění náhodou nespadá pod některou ze specifických úprav v ustanoveních §§ 2055–

2078 (zejména pod ustanovení § 2060 NOZ o remuneratorním darování, ustanovení 

§ 2061 NOZ o vzájemném daru a ustanovení § 2062 NOZ o darování podpory) a přeci 

jen by nemělo být považováno za dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ z titulu 

zmíněných ustanovení. 

Závěrem této práce bych se ještě ráda na okamžik pozastavila u bezplatnosti coby 

jednoho z definičních znaků darování. Čím více času a myšlenek jsem totiž věnovala 

problematice daru obecně, respektive daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ 

konkrétně, tím víc jsem se musela ztotožňovat s (v této práci již zmiňovaným) tvrzením 

Marcela Mausse o tom, že nic jako nezištný dar neexistuje. U daru ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ (s výjimkou remuneratorního daru) skutečně z podstaty 

věci absentuje jakékoli protiplnění, které by bylo možno vyčíslit. Ale zadívám-li se na 

dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ širší optikou, zejména optikou 

psychologie, antropologie a ekonomie, nemohu se ubránit přesvědčení, že 

v nemateriální rovině se dárci určitého protiplnění dostane vždy. Ať už je to 

společenské uznání, radost obdarovaného nebo „jen“ dobrý pocit. 
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Seznam zkratek 

ABGB - císařský patent č. 946/1811 Sb.zák.soud., obecný zákoník občanský  

NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OZ – zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník 

Osnova 1937 – Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky 

Československé - IV. volební období. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský 

zákoník. Sněmovní tisk č. 844. 

SOZ – zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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Abstrakt - Dar v proměnách času 

Tato práce se zaměřuje na dar coby předmět darování a jejím cílem je co 

nejkomplexněji tento institut rozebrat. A to jak z pohledu historického, tak z pohledu 

aktuální právní úpravy. Stranou nezůstane ani chápání daru jinými vědními obory, jako 

jsou psychologie, antropologie, ekonomie či diplomacie. 

Jedna z úvodních kapitol zachycuje proměny daru v právu od Chammurapiho zákoníku 

přes římské právo a středověk až po úpravu za dob Monarchie Rakousko-Uherské, 

období první republiky a obou občanských zákoníků platných a účinných na našem 

území v druhé polovině dvacátého století. 

Nejvíce prostoru je pochopitelně věnováno pojetí daru v současné právní úpravě, 

zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále i jen „NOZ“). A to jak 

z pohledu ustanovení §§ 2055–2078 NOZ, které se přímo věnují různým podobám daru, 

respektive darování a darovací smlouvě, tak i z pohledu jiných ustanovení NOZ 

zmiňujících se výslovně o daru nebo o bezplatně poskytovaných plněních. Právě pro 

potřeby rozlišování mezi darem stricto sensu od jakýchkoli jiných obdobných plnění je 

v práci zaveden termín dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ.  

Práce se však neomezuje pouze na problematiku daru ve smyslu ustanovení § 2055 a 

násl. NOZ a jemu podobných plnění v rámci NOZ, ale všímá si těchto institutů i 

například v zákoně insolvenčním, transplantačním, o státní službě, o volbě prezidenta 

republiky, v zákoníku práce a dalších platných a účinných zákonech. 

Pro odlišení od jakýchkoli jiných plnění je v první řadě důležité odpovědět si na otázku, 

zda za daných okolností vůbec můžeme hovořit o darování. Nejde-li určité jednání 

kvalifikovat jako darování, nelze samozřejmě předmět takového plnění za dar ve smyslu 

ustanovení § 2055 a násl. NOZ vůbec považovat. Proto se práce na mnoha místech 

zamýšlí nad (ne)přítomností bezplatnosti, dobrovolnosti a animi donandi coby 

charakteristických znaků darování.  

Za účelem rozpoznání daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ se předkládaná 

práce také poměrně detailně zabývá definicí věci, neboť pouze věc je způsobilým 

předmětem darování. Dále se práce zaměřuje i na pojem plnění ze společenské úsluhy 
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coby plnění, se kterým bývá dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ často 

zaměňován (zejména laickou veřejností).  
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Abstract - A gift - transformations over time 

This thesis is focused on a gift as an object of gift-giving and its purpose is to analyse 

this institute as completely as possible. Both from historical point of view, as well as 

from the perspective of actual legislation. Not even the perception of a gift by other 

sciences like psychology, anthropology, economy or diplomacy will be left aside. 

One of the introductory chapters is concerned with gift transformating in law from the 

Code of Hammurabi, over the Roman law and the Middle Ages up to the regulation of 

the Austro-Hungarian Empire, the First Czechoslovak Republic and both civil codes 

valid and effective in our territory in the second half of the twentieth century. 

Naturally, the largest extent is devoted to the conception of a gift in current legislation, 

especially in the Act No. 89/2012 coll. civil code (hereinafter referred to as the New 

Civil Code - „NCC“). Not only from the point of view of NCC Stat. §§ 2055–2078, 

which deals with different forms of the gift itself (and gift-giving and contract of 

donation respectively), but also from the point of view of other NCC provisions 

explicitly mentioning gift or gratuitously provided performances. For the needs of 

distinguishing between a gift stricto sensu and any other similar performances, the term  

gift according to NCC Stat. § 2055 etc. has been introduced in the thesis. 

The thesis is not limited only to the problematics of a gift according to NCC Stat. 

§ 2055 etc. and performances similar to it within NCC, but it also pays attention to these 

institutes for example in the Act on Insolvency and Its Resolution, on Transplantation, 

on Civil Service, on Presidential Election, in the Labor Code and other valid and 

effective acts. 

For the distinction from any kind of different performances it is essential to answer the 

following question in the first place – under given circumstances, can we or can we not 

talk about gift-giving? If the particular performance can not be qualified as a gift-

giving, it is naturally not possible to consider the object of such performance to be a gift 

according to NCC Stat. § 2055 etc. Therefore the thesis often ponders the presence or 

absence of gratuitousness, voluntariness and animus donandus – characteristic features 

of gift-giving.  
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In order to recognize a gift according to NCC Stat. § 2055 etc. the submitted thesis is 

relatively in detail concerned with the definition of a thing, because only a thing is 

qualified for becoming an object of gift-giving. Moreover the thesis also aims at the 

term performance made out of generosity or good will as a performance frequently 

mistaken (especially by non-professional public) for a gift according to NCC Stat. 

§ 2055 etc. 
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