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Abstrakt 

 

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 coby plnění, se 

kterým bývá dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ často zaměňován (zejména laickou 

veřejností).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Dar, darování, plnění ze společenské úsluhy. 


