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Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na právní institut společných dluhů a pohledávek. 

Ačkoliv jsou kořeny společných dluhů a pohledávek již v římském právu, stále se jedná o institut 

v odborné literatuře oproti ostatním institutům neprozkoumaný. Díky rozvoji judikatury od 

platnosti občanského zákoníku se autor zabývá hlubším chápáním problematiky společných 

dluhů a pohledávek v dnešním právu a zhodnotí aktuální vývoj této úpravy. Tento institut je pro 

právní vztahy unikátní, a přestože nedošlo k bouřlivému vývoji či změně toho, jak je chápán již 

od první republiky, nalezneme mnohé pohledy odborné literatury, které vybrousily společné 

závazky do dnešní podoby. Problematika regresu, výše podílů a notifikačních povinností je úzce 

spjata s praktickým pojetím společných závazků. Autor si vzal za úkol zhodnotit dopady dnešní 

úpravy na praxi a celkové chápání společných dluhů a pohledávek, k tomuto zhodnocení jsou 

velmi důležité starší úpravy. Autor proto v následující práci nahlédne do vývoje společných 

dluhů a pohledávek a porovná, v jakém stavu dnešní úprava společných dluhů a pohledávek je 

oproti starším úpravám. Zhodnotí také, zdali se zákonodárce ubíral správným směrem.  

V první kapitole autor přiblíží téma diplomové práce a rozliší společné dluhy a 

pohledávky od dluhů a pohledávek obyčejných. Autor v krátkosti zařadí společné dluhy a 

pohledávky s ohledem na stávající úpravu, aby se jimi v příštích kapitolách mohl zabývat více do 

hloubky, včetně uvedení některých praktických příkladů. 

Druhá kapitola se zabývá vývojem institutu společných závazků na našem území. Autor 

se nejdříve zabývá římským právem a jeho údajným sporem o korealitu a pouhou solidaritu, 

z čehož volně přechází do úpravy v OZO, která byla dle autora stěžejním bodem ve vývoji 

právní úpravy společných závazků v Československu a je velkou inspirací ke dnešnímu dni. Dále 

se autor věnuje úpravám z občanského zákoníku z roku 1950 a starého občanského zákoníku 

z roku 1964. Autor se snaží podchytit změny, které se v průběhu času děly v úpravě společných 

závazků, nadále se věnuje také dopadu sporu o korealitu a pouhou solidaritu na dnešní úpravu. 

Ve třetí kapitole se autor pokusí přiblížit problematiku nedělitelného plnění společných 

dluhů a společných pohledávek. Rozebráno bude nedělitelné plnění společných dluhů i 

nedělitelné plnění společných pohledávek. Autor se dále zabývá problematikou regresu ve 

vztahu k nedělitelnému, nerozlučnému a solidárně nedílnému plnění. 

Čtvrtá kapitola pak ve smyslu pokračování dle zákonné úpravy zkoumá plnění dělitelné. 

Autor se hlouběji zabývá problematikou dělitelného plnění z hlediska společných dluhů i 

společných pohledávek. 
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Pátou kapitolou se autor dostává do problematiky pasivně solidárních závazků, zevrubně 

probírá pasivně solidární závazky jako takové, tedy způsoby jejich vzniku, změny v obsahu i 

změny v osobách a způsoby zániku závazku, a to jak s uspokojením věřitele, tak zánik závazku 

bez uspokojení věřitele. Přiblíží také některé procesní aspekty důležité pro rozhodovací praxi 

soudů. 

Ačkoliv se problematikou regresu zabývá autor vícekrát v průběhu celé práce, je dle něj 

natolik důležitým institutem, aby byl shrnut do samostatné kapitoly. Kromě obecného popisu 

regresu a regresních vztahů se autor zamýšlí i nad fungováním preventivního regresu z pohledu 

spoluvěřitele. 

V sedmé kapitole je pak završení společných závazků, a to prozkoumání institutu 

společných pohledávek společně a nerozdílně zavázaných věřitelů pohled, tedy z úhlu pohledu 

aktivní solidarity. Autor také zkoumá právo předstihu v dnešní úpravě a problematiku splynutí 

dluhu a pohledávky z pohledu aktivní solidarity. 
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1.   Co jsou společné dluhy a pohledávky? 

Tato kapitola má za úkol jasně vymezit okruh toho, čím se autor v práci zabývá. Autor 

vychází z rozdělení společných závazků současnou právní úpravou na společné dluhy a 

pohledávky a následným dělením dle dělitelnosti plnění. K vymezení pojmu společných dluhů a 

pohledávek autor přistupuje hlavně pro nastínění rozdílů mezi dluhy a pohledávkami obyčejnými 

a společnými. Tuto kapitolu autor využije jako východisko pro svou další analýzu společných 

dluhů a pohledávek. 

1.1 Kategorizace a dělení na společné dluhy a pohledávky 

Občanský zákoník1 upravuje společné dluhy a pohledávky v ustanoveních §§ 1868-1878. 

Dotyčná ustanovení pak řeší úpravu společných dluhů a pohledávek s nedělitelným plněním, 

pohledávek s dělitelným plněním, úpravu poměrů solidárně dlužnických a solidárně věřitelských. 

Pod pojmem společných dluhů a pohledávek nebo také společných závazků2 si nutno představit 

soubor jednotlivých právních poměrů, většinou spojené stejným plněním a více dlužníků či 

věřitelů. Jedná se tak o specifický druh závazku, stále však platí, že jeden ze subjektů nadán 

právem na plnění a druhý povinen plnit dluh.3 Odborná literatura se shoduje v tom, že pluralita 

na straně dlužnické či věřitelské je základem pro vznik a trvání společného závazku. Dle Tomáše 

Kindla je-li na každé straně jeden subjekt, jedná se o závazek jednoduchý, v opačném případě 

pak jde o závazky společné.4 K obdobnému závěru dochází také například Milan Kindl.5 

Nejbližším mi však je příkladové vysvětlení Petra Lavického: „Kupř. prodávají-li manželé 

pozemek, který je součástí jejich společného jmění, třem kupujícím do jejich podílového 

spoluvlastnictví, půjde o společný závazek jak na straně věřitelské, tak na straně dlužnické.“6 

Jednotlivé právní poměry se mohou lišit obsahem i důvodem vzniku a zániku.7 Dlužníci a 

věřitelé pak mohou být zavázáni či oprávnění samostatně či společně (tedy solidárně).8 Společné 

plnění však nutně neznamená vznik společného dluhu či pohledávky. O společné plnění se 

nejedná, když se dlužník zaváže plnit určitou věc, např. vlastnické právo k autu, nejprve věřiteli 

 
1 Zákon č. 89/2012 Sb. 
2 Srovnání s ust. § 511 a násl. OZ. 
3 ROZEHNAL, Aleš. Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 25. 
4 KINDL, Tomáš. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V. (§ 1721–2520). 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 305. 
5 KINDL, Milan. In: FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009, s. 427. 
6 LAVICKÝ, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, § 1868, marg.č. 5. 
7 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.4.2008, sp.zn. 29 Odo 1162/2006. 
8 POROD, Jakub, GURIČOVÁ, Jana. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský 

zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, § 1868, marg.č. 1. 
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A, avšak následně zcela nezávisle na věřiteli A i věřiteli B.9 Tuto situaci bychom řešili ve smyslu 

ustanovení § 1100.10  

1.1.1 Společný zástupce 

S institutem společných dluhů a pohledávek je nepochybně spjat i institut společného 

zástupce, který je upraven v ustanovení § 1868 odst. 2. Ačkoliv se nemusí zdát, že jde o 

významný institut, je autor přesvědčen, že jeho obsažení v úpravě společných dluhů a 

pohledávek je krokem vpřed ze strany zákonodárce. Účel společného zástupce spočívá 

v usnadnění doručování, a to jak ze strany dlužníka, tak ze strany věřitele. Lavický připouští 

možnost zastoupení ve smyslu ustanovení § 436, avšak dle Poroda a Guričové se nejedná se o 

zástupce pro právní jednání, ale pouze pro účely doručování. Doručením písemností, ale i 

ústního projevu vůle společnému zástupci je doručeno i všem na straně, toho zástupce a vůči 

všem jsou vyvolány právní účinky spojené s doručovaným úkonem. Zjednodušením tedy je 

doručení pouze společnému zástupci.11 

Pokud dojde k podání žádosti o určení společného zástupce, doručuje se všem osobám na 

straně pluralitní, pokud jsou pluralitní obě strany, má literatura za to, že žádost musí být 

doložena většinovým rozhodnutím žádající strany. Lhůta ani žádost nejsou zákonem výslovně 

upraveny. Půjde tak o lhůtu přiměřenou. Institut společného zástupce se nejvíce blíží institutu 

správce společné věci.12 Výběr společného zástupce se bude tedy pravděpodobně řídit dle 

ustanovení § 1128, tedy prostou většinou13, stejně jako u volby správce společné věci dle 

ustanovení § 1134. Jakmile dojde k vyslovení žádosti, je oslovená strana povinna společného 

zástupce určit. U dílčích závazků tato povinnost nevzniká, je však možnost dobrovolného 

stanovení společného správce. Pokud k určení společného zástupce nedojde nebo se povinná 

strana nemůže shodnout, může dojít jakoukoliv stranou k návrhu ustanovení společného zástupce 

soudem.14 Návrh může podat kterákoliv z oprávněnýchh osob, na jejíž straně je požadovaná 

většina.15 

 
9 KLANG Fenyves, A., KERSCHER, K., VONKILCH A. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 

(begründet von Heinrich Klang). 3. vydání. Wien: Verlag Österreich, 2006, § 888, marg.č. 13. 
10 V případě auta ten, komu bylo auto předáno první, není-li taková osoba, tak ten, s kým byla uzavřena smlouva, co 

první nabyla účinnosti. 
11 Srov. POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1868, marg.č. 8, obdobně HULMÁK a 

kol. marg.č. 19. 
12 Toto potvrzuje i RABAN, Přemysl. Závazkové právo. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 

2019 s. 30. 
13 Většina se určí podle velikosti podílů ve vzájemném vnitřním poměru. 
14 Obdobně ust. § 1129 odst. 1 věta druhá. 
15 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1868, marg.č. 11, obdobně HULMÁK a kol., § 1868, marg.č. 23. 
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Autor v závěru tohoto bodu dodává, že by si dle něj ustanovení o společném zástupci 

zasloužilo delší zamyšlení, avšak vzhledem k nedostatku podkladů a praktického využití tak 

neučinil. Vidí však tento institut jako flexibilní možnost a zároveň jakousi „pojistku“ oprávněné 

strany umožněnou zákonodárcem, hlavně ve světle digitalizace doručování v současné době. 

1.2 Dělení společných dluhů a pohledávek dle plnění 

V dřívější literatuře byl vysloven názor pro dělení společných dluhů a pohledávek na 

dílčí, solidární a nedílné. Toto pojetí však kombinovalo dělení dle dělení a dle subjektů, navíc 

podle autora i pozdějších publikací nesprávně.16 Zákonná úprava nám dnes společné dluhy a 

pohledávky rozděluje plněním dělitelným a nedělitelným. Dělitelným plněním rozumí Lavický 

plnění (typicky peněžité závazky), které lze realizovat samostatnými dílčími plněními. Naopak 

nedělitelné, které lze uskutečnit vcelku najednou.17 Předpokládá tedy u závazků s dělitelným 

plněním převážně dílčí povahu, naproti tomu Porod a Guričová přímo rozlišují dílčí a solidární 

plnění jako samostatné kategorie.18 Nejvyšší soud k tomu uvádí, že závazky s dělitelným 

plněním jsou vždy závazky dílčí, pokud se nestaly solidárními.19 Solidarita u dílčího plnění může 

být dána i zákonem.20 Naproti tomu u nedělitelných plnění se autoři v souladu se zákonnou 

úpravou shodují v rozdělení na solidární nedílné plnění a plnění nerozlučné. Nerozlučným 

plněním je takové plnění, které může být splněno pouze společnou činností dlužníků, resp. jen za 

součinnosti všech spoluvěřitelů. Dle Lavického se jedná o samostatný typ společných 

závazkových právních vztahů.21 Pod takovýmto plnění si ze strany dlužníků můžeme představit 

například divadelní hru, či taneční vystoupení a z pohledu spoluvěřitelů například skupinové 

focení. Obligace s nedělitelným plněním jsou pak ze zákona solidární.22 Nejvyšší soud k tomu 

uvádí následující „v souladu s § 511 obč. zák. jsou dlužníci k úhradě dluhu zavázáni společně a 

nerozdílně, jestliže je to právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky 

dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění (tzn. jde-li o nedělitelné plnění, jež může být 

poskytnuto kterýmkoliv ze spoludlužníků“.23 24 Oproti obligacím s nerozlučným plněním je však 

může poskytnout jakýkoliv dlužník či přijmout jakýkoliv věřitel. Autor se kloní k názoru 

 
16 Srov. KNAPP, Viktor a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 

1998, s. 70; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník II. § 460 až § 880. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1527. 
17 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1868, marg.č. 12. 
18 Srovnání s POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., §1868, marg.č.5. 
19 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2008, sp.zn. 32 Odo 888/2006. 
20 Např. ust. § 1874. 
21 LAVICKÝ, Petr. Solidární závazky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 s. 30. 
22 Dle ust. § 1869. 
23 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.2.2011, sp.zn. 28 Cdo 4234/2010. 
24 Srov. ŠVESTKA; SPÁČIL; ŠKÁROVÁ; HULMÁK; a kol., 2006, op. cit., s. 1531 
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Lavického ohledně nerozlučného plnění, logickou úvahou lze usoudit, že se jedná o specifický 

právní vztah. 

1.3 Vnější a vnitřní vztahy 

Spolu se společnými vztahy a pohledávkami vznikají určité úrovně právních vztahů. Jsou 

jimi vztahy vnější, mezi věřiteli a dlužníky (stejné jako v jednoduchém závazku), vztahy vnitřní, 

mezi více dlužníky či více věřiteli společného dluhu nebo společné pohledávky (Existují jako 

tzv. vztahy regresní zejména u solidárních závazků.)25 a další úroveň vztahů vznikajících při 

regresu v případě nemohoucího plátce.26 Všechny tyto právní poměry vedou ke vzniku 

samostatných dluhů a pohledávek, v případě nemohoucího plátce vznikají jako podmíněné 

budoucí.27 Je však zajímavé, že v občanském zákoníku je upraven vnitřní vztah mezi 

spoludlužníky28, naopak úprava mezi spoluvěřiteli chybí. Dle Eliáše pak „vztahy u nedělitelného 

plnění z povahy plnění existovat nemohou“29 

 

 

 

 

 
25 Z ust. § 1876 odst. 2 první věty vyplývá, že bude záležet na tom, kdo dluh plní nebo kdo pohledávku přijímá.  
26 Dle ust. § 1876 odst. 2 druhé věty nemusí k těmto vztahům vůbec dojít. 
27 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1868, marg.č. 3. 
28 Ust. § 1876. 
29 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. Svazek (§ 488-880). Praha: nakladatelství 

Linde, 2008, s. 1449. 
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2.   Geneze institutu 

Po výčtu pojmů, které jsou klíčové pro společné závazky se autor zaměří na vývoj 

společných závazků napříč časem, kdy první ukázkou společných závazků v historii bude 

posouzení toho, jak společné závazky chápalo římské právo, této problematice se mimo jiné 

zevrubně věnoval pan docent Lavický, z jehož článku následná kapitola zejména vychází. Nadále 

se autor věnuje tomu, jak byl institut společných závazků chápan v pozdějších letech přes úpravu 

v občanském zákoníku obecném, až do období úpravy starého občanského zákoníku. Na některé 

závěry z historických pojetí autor naváže v dalších částech diplomové práce. 

2.1 Korealita nebo pouhá solidarita ve vztahu k římskému právu 

Starověký Řím se ve svém dlouholetém vývoji dostal do situace, kdy vznikaly situace, ve 

kterých došlo k mnohosti subjektů v závazkových vztazích. Jak z právních úkonů, tak z deliktů 

docházelo ke vzniku závazků, kdy kvůli mnohosti subjektu vyvstávala otázka, v jakém pořadí, a 

hlavně jaké míře se dlužník či věřitel podílí na obligaci. Již tehdy vedle dělení závazků na dílné a 

nedílné vznikaly závazky solidární.30 Důležitým nástrojem pak byla litiskontestace, tedy zvláštní 

smlouva mezi žalobcem a žalovaným, kterou k rozhodnutí jejich sporu zmocňovali 

autorizovaného soudce. Účinkem litiskontestace mimo jiné bylo také zrušení původního práva a 

povinnosti stran, a dle Kellera také neměla shodné účinky na různé druhé společných závazků. 

Do Justiniánových dob bylo praxí, že litiskontestace uzavřena s jedním ze spoludlužníků, který 

byl jako jediný žalován, osvobodila všechny dlužníky. Pokud tedy věřitel z nějakého důvodu 

nebyl uspokojen žalovaným solidárním dlužníkem, nemohl již svou pohledávku uplatnit vůči 

ostatním spoludlužníkům.  

Takovýto druh společných závazků byl posléze Kellerem nazván „koreální“. Naproti 

tomu existovaly i závazky, kterým se říkalo „pouhé solidární“, tyto závazky pak zanikly až 

uspokojením věřitele. Oba tyto pojmy dnes známe pod prostým názvem „solidarita“.31 Nutno 

podotknout, že tento názor byl později vyvrácen, protože s největším pravděpodobností došlo 

k omylu kompilátorů od dob Justiniánových reformací, což vyústilo v nadhodnocení ovlivnění 

hmotněprávních vztahů procesněprávními vztahy. Dle autora, který se zde ztotožňuje 

s většinovým názorem, můžeme říci, že v římském právu nebyly společné závazky s rozdílným 

typem plnění věřiteli.32 

 
30 REBRO, Karel; BLAHO, Peter. Rímske právo. 4. přepr. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 344. 
31 LAVICKÝ, Petr. K historii, pojmu a vzniku solidárních závazků. Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 45–53. 
32 Shodně také LAVICKÝ, 2004, op. cit. s. 45. 
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2.1.1 Dopad sporu o korealitu a pouhou solidaritu na české právo v ohledu mnohosti 

závazků. 

Spor o korealitu či pouhou solidaritu ovlivnil i českou odbornou literaturu, ve které 

vyústil v otázku, zda se u solidárního závazku jedná o jediný závazkový vztah či mezi dlužníky a 

věřiteli vzniká vícero závazků. Blažke i Sedláček se shodují v tom, že se jedná o více 

závazkových právních vztahů, podle Blažkeho je tomu tak proto, že neplatnost závazku jednoho 

ze solidárních spoludlužníků, například pro nedostatek vůle či formu, nezpůsobuje neplatnost 

závazků ostatních.33 Sedláček pak k tématu pasivní solidarity uvádí, že: „jednotlivé solidární 

povinnosti jsou samostatné, ale jsou vzájemně spojeny identitou předmětu závazku smluvního.“34 

Opačný názor zastával Knapp, podle kterého jde o jedinou obligaci, protože obsah i předmět 

závazku jsou jednotné, tedy pluralita se týká pouze subjektů. Na tomto základě pak Knapp 

vyvodil, že spoludlužníci spolu dohromady tvoří stranu dlužníka a spoluvěřitelé dohromady 

stranu věřitele. Tedy žádný ze spoludlužníků ani spoluvěřitelů nemůže celým závazkem 

disponovat za ostatní víc, než mu dovoluje zákon. Spoludlužník či spoluvěřitel tak může 

závazkem disponovat pouze v rozsahu vlastního postavení.35 Autor se přiklání, ostatně jako 

většina moderních publikací a současné právní úpravě k mnohosti závazků. Z Blažkeho a 

Sedláčka také vychází Lavický, dle kterého je plnění a předmět závazku jednotící tendencí, 

naproti tomu obsah a subjekty jsou tendencí odstředivou.36 Tedy, že převažují faktory dokazující 

mnohost obligací. 

Zásadním také autor shledává názory Nejvyššího soudu v této věci, který rozhodoval ve 

vztahu k prodlení solidárních dlužníků. Nejvyšší soud také došel k názoru, že v případě pasivní 

solidarity existuje tolik právních vztahů, kolik je dlužníků. Věřiteli vzniká samostatná 

pohledávka vůči všem solidárním spoludlužníkům. Může se tedy současně nebo postupně 

domáhat splnění dluhu ať už v plné výši či částečně vůči jednomu, vícero či všem 

spoludlužníkům. Solidární spoludlužníky spojuje pouze identita plnění. Na tomto základě 

Nejvyšší soud také vyvodil, že splatnost dluhu a případné prodlení s jeho splněním nastává u 

každého spoludlužníka samostatně.37 Obdobně Nejvyšší soud v jiném případě shrnul, že 

skutečnosti, na jejichž základě dochází k zániku závazku, nepůsobí automaticky vůči všem 

dlužníkům. Závazek každého spoludlužníka se tedy zvlášť promlčuje a přerušení či stavení 

 
33 BLAŽKE, Jaromír. Společné závazky: o nové pojetí koreality. Praha: Orbis, 1953, s. 11-12. 
34 SEDLÁČEK, Jaromír; SPÁČIL, Jiří. Obligační právo. 1. díl. Reprint pův. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 

s. 110. 
35 KNAPP, Viktor. Splnění závazků a jiné způsobu jejich zániku. Praha: Nakladatelství Československé Akademie 

Věd, 1955, s. 96-97. 
36 LAVICKÝ, 2004, op. cit., s. 22. 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.6.2014, sp.zn. 30 Cdo 493/2013. 
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promlčení nepůsobí vůči ostatním zavázaným spoludlužníkům.38 Nejvyšší soud tedy stejně jako 

autor, který vycházel z Lavického, pojímá solidární závazky jako několik závazkových právních 

vztahů, čímž se odchyluje od výše uvedených názorů Knappa. 

2.2 Úprava v obecném zákoníku občanském 

V OZO byly upraveny závazky s více dlužníky či věřiteli v ustanoveních §§ 888 až 896 

pod společným označením společný závazek nebo oprávnění a korealita. Dílčí společná 

pohledávka a dluh byly v OZO rozděleny v ustanovení § 888 OZO podle zásad o společenství 

vlastnictví. Dle ustanovení § 889 OZO spoludlužníci u dílčí věci ručili pouze do výše svého 

podílu a spoluvěřitelé měli právo na svůj díl, pokud nebylo zákonem stanoveno jinak. Dle 

ustanovení § 890 OZO byla u nedílných věcí v případě jediného věřitele stanovena možnost tuto 

nedílnou věc žádat po kterémkoliv ze spoludlužníků, avšak pokud bylo věřitelů více a dlužník 

jen jeden mohl podmínit vydání věci jistotou, která se skládala z dohody spoluvěřitelů či 

soudním uložením věci, tedy jakousi zárukou, že dojde ke splnění dluhu. Samotná pasivní 

solidarita je pak v ustanovení § 891 OZO nazvána korealitou, což jak vyplývá z komentáře 

Roučka a Sedláčka nesouhlasí s dobovým pojetím institutu, když byl již tehdy používán dnešní 

pojem pasivní solidarita.39 V závazcích vzniklých na základě výše zmíněného ustanovení 

docházelo k tomu, že pokud se více osob zavázalo plnit „rukou nerozdílnou“, tedy jeden za 

všechny a všichni za jednoho, ručili všichni za celek. Věřitel měl tedy možnost žádat celé plnění 

po jednom nebo více spoludlužníků. Současně byla upravena možnost žádat plnění celé či pouze 

podíly a postavení věřitele bylo také upevněno tím, že celý tento proces mohl proběhnout i po 

upuštění od žaloby. V případě pak, že byl některým spoludlužníkem uspokojen pouze zčásti, měl 

věřitel stále možnost pohledávat zbytek na ostatních spoludlužnících.40 

Aktivní solidarita byla ve znamení rychlosti, pokud bylo totiž spoluvěřitelů zavázaných 

„rukou nerozdílnou“ byl dlužník povinen plnit tomu z nich, který ho požádal první, jak praví 

ustanovení § 892 OZO. Jakmile byl dle ustanovení § 893 OZO věřitel jedním ze spoludlužníků 

uspokojen, zanikal jeho nárok proti ostatním spoludlužníkům. Stejně tak to platilo i z pohledu 

spoluvěřitelů, pokud byl jeden ze spoluvěřitelů zcela uspokojen, zanikal nárok i ostatním. 

Ustanovení § 894 OZO upravovalo ochranu spoludlužníků před újmou, pokud jeden 

spoludlužník smluvil s věřitelem obtížnější podmínky, stejně tak však úleva či osvobození, které 

jeden spoludlužník získal, neplatí pro ostatní spoludlužníky. Zajímavými pak autor shledává 

 
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2004, sp.zn. 32 Odo 529/2003. 
39 ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý. Praha: Právnické knihkupectví a 

nakladatelství V. Linhart, 1936, § 888, marg.č. 1. 
40 Tamtéž s. 219. 
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ustanovení § 895 a § 896 OZO, první zmíněné ustanovení stanovilo to, že spoluvěřitel, jenž 

obdržel celou pohledávku, není vůči ostatním spoluvěřitelům ničím povinen, nebyl-li s ostatními 

spoluvěřiteli ve zvláštním právním poměru, pak spoluvěřitel ručil do podle takového poměru. 

Druhé ustanovení se pak zabývá náhradou spoludlužníka, který celý dluh splatil. Takový 

spoludlužník je oprávněn žádat náhradu po ostatních spoludlužnících zavázaných „rukou 

nerozdílnou“ a to rovným dílem, není-li ujednáno jinak. Dále pak ustanovení upravuje situaci, 

kdy jeden ze spoludlužníků nebyl způsobilý se zavazovat nebo není schopen plnit, ostatní 

spoludlužníci pak musí jeho podíl převzít. Pokud je jeden ze spoludlužníků osvobozen, neruší to 

nárok ostatních spoludlužníků.41 

Z pohledu autora je úprava společných závazků vcelku vyspělá, zejména ve spojitosti se 

zabudováním regresu do právního systému. OZO je dle autora také zásadním, ne-li prvním 

bodem, který kotví či upravuje společné závazky v podobě, která se zčásti dochovala ke 

dnešnímu dni. Možnou vadou na kráse by byla nemožnost žalování vícero spoludlužníků. 

2.3 Úprava společných závazků po obecném zákoníku občanském 

Úpravou, která následovala po OZO je zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 

Problematiku společných závazků upravovala ustanovení §§ 239-247. Na rozdíl od úpravy 

v OZO a dnešní úpravě pracoval zákon č. 141/1950 Sb. se solidárními závazky jako s klasickým 

typem společného závazku.42 Všechny společné závazky tedy byly závazky solidárními. 

Podobně jako OZO užívá pojmu „rukou nerozdílnou“ a přímo v ustanovení § 239 ObZ je 

upravena pasivní solidarita s tím, že věřitel je oprávněn žádat celé plnění po kterémkoli 

spoludlužníkovi, pokud není stanoveno jinak anebo pokud nejde o závazek, z jehož povahy 

plyne, že lze splnit jen společnou činností spoludlužníků. Podíly spoludlužníků jsou stanoveny 

rovným dílem, a pokud je nějaký dlužník neschopen plnit, rozdělí se jeho podíl mezi ostatní, a to 

rovným dílem. Většina ustanovení je velmi podobná úpravě v OZO, avšak zákon č. 141/1950 

poprvé zavádí v našem právním řádu tzv. preventivní regres. Nebyl sice upraven v podobě 

dnešní, ale dle ustanovení § 241 odst. 1 ObZ byl spoludlužník, na kterém byl žádán celý dluh 

oprávněn domoci se po ostatních spoludlužnících zproštění jejich podílů. Tímto ujednáním 

nebyla dotčena práva věřitele. Odstavec dva stejného ustanovení poté upravoval následný regres, 

který byl obdobný s dnešní úpravou. Pro úplnost nutno zmínit i ustanovení § 242 ObZ, které 

doplňovalo ustanovení § 241 ObZ o situaci, kdy byl spoludlužník vyzván k úhradě většího 

podílu, než na něj připadá. Autor nadále shledává úpravu jako kontinuitu OZO, s rozdílem v 

 
41 Dle ust. § 894 OZO. 
42 ELIÁŠ, op. cit. s. 1452. 
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ustanovení § 246 ObZ, naproti ustanovení § 890 OZO, ve kterém se hovořilo o jediném věřiteli, 

už se v ObZ jedná i o více spoluvěřitelů a podobně jako v OZO povoluje spoludlužníkovi 

posečkat s plněním, dokud mu nebude poskytnuta jistota upravená v ObZ, pokud by se 

spoluvěřitelé nedohodli, pak spoludlužník oprávněn plnění uložit do soudní úschovy.43 

Autor si není jist, jaký dopad měla historická doba na uplatňování těchto práv v praxi, 

shledává však fakt, že ObZ navázal na úpravu OZO, kterou i mírně rozšířil o potřebné instituty 

kladným pro vývoj společných závazků na území tehdejšího Československa. Zajímavé však je, 

že ObZ bral společné závazky jako klasické závazky, díky čemuž mohlo v některých případech 

dojít ke zmenšení ochrany dlužníka. To však dle autorova názor vyvážil zejména institut 

preventivního regresu nelze nazvat jinak než jako vítaným ustanovením z pohledu dlužníka. 

2.3.1 Společné závazky v OZ 

Na závěr této části si autor dovoluje zmínit úpravu v OZ, která se stejně jako ObZ drží 

prakticky stejné linie od OZO. Společné závazky jsou upraveny v ustanoveních §§ 511-515 OZ a 

oproti ObZ, ve kterém byl pasivně solidární závazek klasickým, jak bylo stanoveno výše, je 

společný závazek dán právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoven, dohodnut 

účastníky nebo tak vyplývá z povahy plnění. Ovšem ustanovení § 511 odst. 2 OZ přinesl i 

kontroverzní změnu, dle tohoto ustanovení byly podíly spoludlužníků na dluhu stejné, 

nestanovil-li právní předpis, dohoda či rozhodnutí soudu jinak.44 Došlo tak k připojení soudního 

rozhodnutí mezi výčet určování poměrů. Soud však neměl zákonný základ, ze kterého by při 

stanovování podílů vycházel. Také byly opuštěny taxativní důvody plnění do soudní úschovy, 

které stanovoval ObZ. 

Nutno dodat, že úpravu v ObZ doplňovala i úprava v ObchZ, zejména ustanovení §§ 

293–296. Nad rámec ustanovení § 511 OZ například stanovovala to, že věřitel musel nabídnuté 

plnění jiným společným dlužníkem přijmout. Ustanovení § 295 pak upravovala převzetí závazku 

několika osobami. Komentář k tomuto pak říká, že: „V některých případech je však dáno 

povahou věci, že dílčí plnění není možné a že závazek může být splněn, jen jestliže ke splnění 

spolupůsobí všichni společně zavázaní. Oprávněný se v takovém případě nemůže domáhat 

splnění jen na jednom ze spoludlužníků, ale musí své právo uplatnit proti všem společně 

 
43 Tamtéž s. 1452. 
44 Tamtéž s. 1448. 
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zavázaným současně.“ 45 Z čehož vyplývá, že se jedná o obdobu dnešního nerozlučného 

závazku.46 

Dle autorova názoru vycházela stará úprava z dlouhodobé praxe, pokus moderovat podíly 

spoludlužníků soudem však přišel vniveč a do dnešní úpravy se nedochoval, výraznější změny 

oproti předchozím úpravám autor nezaznamenává, až na plnění do soudní úschovy, které se stalo 

formou možného plnění pro dlužníka. 

 

 
45 TOMSA, Miloš. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, PLÍVA, Stanislav, TOMSA, Miloš a kol. Obchodní zákoník. 13. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2010 s. 945. 
46 Srovnání s ust. § 1869 a LAVICKÝ, 2004 s. 30. 
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3.   Společné dluhy a pohledávky s nedělitelným plněním 

Autor se ve smyslu kontinuity se zákonnou úpravy bude hlouběji zabývat nedělitelným 

plněním společných dluhů a pohledávek. Zejména se pak bude zabývat nedělitelným plněním 

jako takovým, úpravou vnitřních a vnějších vztahů a náhradou za nedělitelné plnění, a to jak ze 

strany věřitele, tak ze strany dlužníka. 

3.1 Společné dluhy s nedělitelným plněním 

U nedělitelného plnění vyvstává otázka, jak daleko definovat nedělitelnost. Bereme 

v úvahu samotnou fyzickou dělitelnost? Porod a Guričová vycházející z Eliáše47 dochází 

k závěru, že jde opravdu nedělitelné plnění, je plnění, které nelze fyzicky rozdělit, aniž by se tak 

snížila jeho hodnota či by došlo ke zničení věci. Příkladem by mohl být například automobil, kdy 

by zásadně nemohlo dojít k případu rozebrání na díly a plnění každému spoluvěřiteli určitým 

dílem (tedy každý věřitel by přijal část).48 Na druhou stranu lze mluvit i o případu, kdy je plnění 

fyzicky dělitelné, vezměme si například látku, pokud by šlo o plnění 10 m2 na ušití záclon, tak 

by jen těžko mohlo dojít k postupnému plnění například po 1 m2. K tomuto lze použít 

prvorepublikovou judikaturu, která ač se netýká společných závazků, přibližuje nedělitelnost 

plnění. A to tak, že pokud je účelem smlouvy plnění, které tvoří nedílný celek, či tak vyplývá 

z podmínek smlouvy anebo ze zvyklostí nejde o předmět samostatných kupních smluv, pak se 

jedná o plnění nedílné.49 Můžeme tedy usoudit, že o nedělitelné plnění se jedná, když je zde 

určitý poměr (ratio) společenského vztahu, kdy je jasné, že věřitel nemůže požadovat část, 

respektive dlužník ji nemůže plnit, aniž by došlo k poškození ostatních účastníků smluvního 

vztahu.50 Porod a Guričová pak jako příklad udávají objednávku cisterny s kapalinou od více 

osob či více osobami. Postupné dodávání kapaliny je dražší než dodání naplněné cisterny. Z toho 

vyvozují, že spoluvěřitelé mohou přijmout, resp. spoludlužníci mohou dodat celé plnění ve 

stejný okamžik.51 Jinak by mohlo dojít ke krácení některého ze spoludlužníků či spoluvěřitelů. 

Obdobně pak sledujeme nedělitelnost plnění při povinnosti se něčeho zdržet, něco strpět a 

u poskytování služeb. Plnění spočívající ve zdržení se či strpění určitého jednání musí zpravidla 

plněno všemi dlužníky, a to současně. Pokud by například jeden ze spoluvlastníků pozemku 

bránil oprávněnému ve výkonu práva chůze, nedošlo by ke splnění povinnosti zdržet se určitého 

 
47 ELIÁŠ op. cit. s. 1450. 
48 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1869, marg.č. 2. 
49 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 12.1.1927 sp.zn. R I 1178/26 = Vážný 6683. 
50 Srov. KLANG, § 888, marg.č. 15. 
51 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1869, marg.č.2. 
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jednání.52 Nemůže tedy dojít k situaci, kdy je, bez změny obsahu závazku, jedním spoluvěřitelem 

požadovaná část plnění po spoludlužníkovi.53 Pokud jde o poskytnutí služby, půjde především o 

povahu a obsah služby. Příkladem budiž opět taneční vystoupení, které je závazkem 

nerozlučným a nedělitelnost je jednoznačná. Pokud by však šlo o službu například překladu 

textu, byla by možnost plnit po částech, resp. každý věřitel by mohl žádat přeložení určité 

pasáže. Lze tedy shrnout, že nedělitelnost bude podmíněna tím, že by se dílčí plnění lišila nejen 

kvantitou, ale i kvalitou.  

Náhradou za nedělitelné plnění může být plněním dělitelným. Jednalo by se například o 

vznik náhrady škody v penězích, tedy pokud původní plnění zaniklo jinak než splněním a bylo 

nahrazeno jiným právem. Nově vzniklé právo je třeba posoudit samostatně, tedy jako dělitelné. 

Fakt, že nově vzniklé plnění nahradilo plnění nedělitelné, neznamená, že se také stává plněním 

nedělitelným.54  

3.1.1 Regresní nárok, vnější a vnitřní vztahy společného dluhu s nedělitelným plněním 

Jak bylo nastíněno v odstavci 1.2, nedělitelné plnění dělíme na plnění nerozlučné a 

solidárně nedílné a dle autora, který vychází z Lavického, se jedná o dva různé druhy závazku. 

Při nerozlučném závazku je solidarita vyloučena, což autor podkládá i skutečností, že u 

nerozlučného plnění nemůže dojít ke vzniku regresu. Regres vzniká plněním spoludlužníka nad 

rámec jeho podílu dluhu, což je představitelné u solidárně nedílného plněn. Příkladem vzniku 

regresu u solidárně nedílného plnění by dle autora mohlo být vrácení vypůjčeného automobilu, 

kdy jeden ze spoludlužníků dodá automobil a následně mu vzniká regresní nárok vůči ostatním 

spoludlužníkům. Naproti tomu nerozlučné plnění již z povahy takovýto nárok vylučuje, protože 

je nemožné předvést například taneční vystoupení či divadelní hru sám, pokud je psána pro více 

lidí. V případě nedělitelného plnění pak nelze z povahy věci možné mluvit o podílech vůči 

věřiteli, jelikož se poskytuje celé plnění. Vnější vztah vůči věřiteli je tedy poskytnutí celého 

plnění. Dle ustanovení § 1875 se má za to, že vnitřní podíly jsou stejné. K příkladu s vrácením 

vypůjčeného automobilu uvedenému autorem nutno dodat, že s ohledem na povahu plnění 

vzniká regresní nárok dle ustanovení § 1876 odst. 2 ve vynaložených nákladech, tedy u 

automobilů bychom mohli mluvit o nákladech za údržbu auta a pohonné hmoty. Pokud takové 

náklady nevzniknou, pak nevzniká ani regresní vztah.5556 Nutno dodat, že nerozlučné plnění 

 
52 HULMÁK a kol., § 1869, marg.č. 4. 
53 Srov. PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1869, marg.č. 3. 
54 Srov. ROUČEK; SEDLÁČEK, § 896, marg.č. 1. 
55 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1869, marg.č. 10. 
56 Srov. HULMÁK a kol., § 1868, marg.č. 10. 



 

20 

 

 

nebylo upraveno v OZO ani v OZ. Minulou úpravu nerozlučného plnění proto zajišťovala úprava 

v zákoníku obchodním. 

3.2 Společné pohledávky s nedělitelným plněním 

Toto plnění je upraveno v ustanovení § 1870 a násl., které je doplněno ustanovením § 

1877. Předně třeba stanovit, že výklad v literatuře se dosáhl dvou pohledů ohledně možnosti 

výběru dlužníka, kterému věřiteli bude plnit. Podle Kindla je ustanovení třeba vykládat tak, že 

dlužník má možnost si zvolit věřitele, kterému bude plnit, na druhou stranu se staví např. 

Lavický či Raban.57 Autor se přiklání k Rabanovi či Lavickému, zejména v souvislosti s 

ustanovením § 1877: „Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu 

společně a nerozdílně, může kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu 

tomu, kdo o plnění požádal první.“ Autor vychází z jazykového výkladu, kde je jisté, že věřitelé 

mohou žádat, tudíž výběr dlužníka není brán v potaz. 

Prvním rozdílem, kterého si oproti úpravě společných dluhů lze povšimnout je absence 

dělení věřitelství na solidární a nerozlučné. Zmíněná ustanovení zákona tedy výslovně upravují 

solidární věřitelství ohledně nedělitelného plnění58. Nerozlučné spoluvěřitelství však přesto 

existuje, tuto myšlenku dále rozvádí Lavický, který jako příkladem udává fiduciární převod 

vlastnického práva: „A poskytne B a C půjčku, k jejímuž zajištění převedou dlužníci B a C na 

věřitele A vlastnické právo k určité věci, která byla předmětem jejich podílového 

spoluvlastnictví; zajišťovací převod není sjednán s rozvazovací podmínkou, ale jako tzv. 

fiduciární převod. B a C vrátí A půjčku, v důsledku čehož vznikne A povinnost převést na B a C 

zpět vlastnické právo. Smlouvu o zpětném převodu vlastnického práva k celé věci nemůže 

samostatně uzavřít jenom A s B nebo jenom A s C, ale je nezbytné, aby na jedné straně 

vystupoval A a na straně druhé B a C. Je tedy zřejmé, že na straně B a C se jedná o společné 

právo, přičemž uplatnit je mohou pouze oba spoluvěřitelé společně“. Dle Lavického tedy jde o 

společnou pohledávku s nerozlučným plněním. Jako další příklad uvádí ustanovení § 2141.59 

Příkladem nerozlučných věřitelů pak může například být párová fotografie, kdy absence jednoho 

ze spoluvěřitelů, komu je plněno vylučuje možnost plnění.60 

Dalším rozdílem (i oproti úpravě v OZ) je absence vnitřního poměru mezi věřiteli, 

ustanovení § 1870 říká, že věřitel je vůči ostatním spoluvěřitelům povinen v závislosti na poměru 

mezi nimi. Jinak se má za to, že není povinen ničím. Jelikož může dlužník plnit jakémukoliv 

 
57 Srov. KINDL, Tomáš In: ŠVESTKA a kol. 2009 s. 305 a RABAN op. cit., s. 27. 
58 Solidární věřitelství dělitelného plnění je rovněž upraveno v § 1877 a násl. 
59 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1870, marg.č. 2. 
60 Musí jim být plněno najednou. 
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věřiteli a pokud dluh splní, tak dluh zaniká. V literatuře byly proto vysloveny dva způsoby 

ochrany spoluvěřitelů. Literatura se shoduje v aplikaci aplikací ustanovení § 1868 ve spojení s 

ustanovením § 1122 odst. 3 61, podle kterého se má za to, že podíly jsou stejné. Druhým 

způsobem pak je v návaznosti na úpravu v OZ druhá věta ustanovení § 1870, podle které, jak 

bylo výše zmíněno, nevzniká regresní nárok vůči ostatním spoluvěřitelům, pokud mezi nimi není 

upraven poměr. Podle autora je tato úprava vcelku nešťastná, pokud by byla brána doslovně, tak 

by spoluvěřitel často zůstal bez jakéhokoliv nároku na podíl, což zřejmě nebyl záměr 

zákonodárce. Vyměřením podílů se zabýval i Nejvyšší soud, který v uvedeném případě vyvrátil 

domněnku stejných podílů a podíly určil podle výše spoluvlastnických podílů.62 Z logického 

výkladu vyplývá, že dlužník se dluhu zprostí, když plní všem věřitelům najednou. Pokud se 

věřitelé nesejdou, pak nastává prodlení na straně spoluvěřitelů, které vylučuje prodlení dlužníka. 

3.2.1 Problematika přiměřené jistoty 

Zákon nám nepopisuje, co si představuje pod pojmem přiměřená jistota. Pokud by se 

ustanovení řídilo striktně pojmem jistota, pak připadá v úvahu ustanovení § 2012.63 Lavický 

vychází z předpokladu, že jistota je určitým ochranným prvkem pro spoluvěřitele vzhledem 

k úpravě ustanovení § 1870.64 Má tak zajistit případné nároky dalších spoluvěřitelů vůči 

dlužníkovi. Vyhnout se pak přiměřené jistotě dá dle Lavického díky dispozitivnosti úpravy 

například odlišným ujednáním ve smlouvě, či dohodou všech spoluvěřitelů. Nejvyšší mírou 

ochrany by pak byla pro spoluvěřitele žaloba na určení přiměřené jistoty dle ustanovení § 

3027.6566 S opačným názorem se pak setkáváme u Poroda a Guričové, kteří došli k závěru, že 

není zřejmé, co by se dle ustanovení § 2012 zajišťovalo. Tedy zda by se zajišťovala práva 

ostatních věřitelů vůči dlužníkovi, ostatních věřitelů vůči věřiteli, který přijal plnění či 

dlužníkovi vůči žádajícímu věřiteli, kdyby po něm ostatní věřitelé žádali plnění či náhradu. 

Jistota však jistě nemůže být brána jako zajištění ostatním věřitelům vůči dlužníkovi, to je 

v přímém rozporu s textem zákona „není povinen plnit některému z věřitelů, ledaže ten mu dá 

přiměřenou jistotu“67 jeho dluh by se tak navýšil o zajištěné části dluhu. V případě zajištění 

ostatních věřitelů vůči žádajícímu věřiteli pak platí stejná argumentace. Poslední možnost, tedy 

 
61 Úprava zásady o spoluvlastnictví. 
62 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2004, sp.zn. 32 Odo 370/2003. 
63 Zástavní právo či ručení. 
64 Zda je spoluvěřitel, který dostal celé plnění, vůči ostatním něčím povinen, závisí na poměru mezi spoluvěřiteli; 

jinak se má za to, že není povinen ničím. 
65 Zakládá-li tento zákon věřiteli právo na dostatečnou jistotu a neujednají-li věřitel a dlužník nebo jiná osoba 

poskytující zajištění její předmět nebo výši, rozhodne o dostatečné jistotě soud s přihlédnutím k povaze a výši 

pohledávky. 
66 LAVICKÝ In: HULMÁK a a kol., § 1870, marg.č. 7. 
67 Ust. § 1870. 
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poskytnutí jistotu dlužníkovi vůči žádajícímu věřiteli je vlivem nedostatku výkladu v praxi 

neefektivní a došlo by ke vzniku nežádoucích a zbytečných vztahů, nehledě na jejich 

nehospodárnost. Už jen kvůli rozkolu těchto možností se dle Poroda a Guričové o jistotu ve 

smyslu ustanovení § 2012 nejedná. 

Přiměřená jistota by tedy měla mít formu potvrzení (například pověření správcem, či 

doklad o zmocnění) že žádající věřitel je oprávněn žádat a přijmout plnění za všechny 

spoluvěřitele. Tedy prakticky opak výše specifikovaných problematických výkladů. Účelem 

jistoty pak zjevně má být ve prospěch spoluvěřitelů, tedy pokud je přiměřená jistota poskytnuta, 

tak dlužník musí plnit, tím zároveň i dojde k vyloučení prodlení věřitelů pro případ, že nejsou 

s to se všichni sejít a dlužníkovi by tak nebylo umožněno plnit všem. Přiměřená jistota také 

poskytuje určitou ochranu věřiteli, který plnění přijímá, vzhledem k tomu, že byl ostatními 

spoluvěřiteli zmocněn či pověřen, přijímá totiž větší plnění, než na které má nárok. Nutno dodat, 

že účelem jistoty by mělo pravděpodobně být její promítnutí pouze do vnitřních vztahů mezi 

věřiteli. 

 Problematika jistoty byla známa již v OZO v obdobném znění právní úpravy.68 Tento 

problém stále dle zmíněných autorů stále trvá v Rakousku.69 Výkladem rakouské literatury pak 

byla např. plná moc či inkaso, došlo tedy k tomu, že jistota nebyla brána ve smyslu ustanovení § 

1373 OZO70, což je dle autora zdaleka logičtější než výklad Lavického o užití v České 

republice.71 Ačkoliv ustanovení § 1870 vychází z OZO, což autor vítá, domnívá se, že by mohlo 

být v ohledu jistoty řešeno lépe. Zákonodárce pravděpodobně nesledoval vývoj výkladu jistoty 

v Rakousku, ba dokonce možná předpokládal, že větná konstrukce ustanovení přivede odbornou 

veřejnost ke stejnému závěru jako byly vyvozeny v Rakousku. Díky nedůslednému výkladu 

může vést pojem přiměřené jistoty v občanském zákoníku ke zmatkům v interpretaci. 

3.2.2 Jiné případy neplnění všem věřitelům současně 

Kromě přiměřené jistoty může také nastat situace, kdy dlužník plní jedinému věřiteli 

dohodou všech věřiteli. Jde tedy o dohodu, jak k plnění dojde mezi všemi věřiteli a dlužníkem. 

Dlužník se zaváže plnit podle uzavřené dohody. Podobně jako u přiměřené jistoty musí dojít 

k prokázání, že tato dohoda vznikla, a že obsahuje vůli všech věřitelů, aby bylo plněno jedinému 

věřiteli. O speciální případ také pravděpodobně půjde, když při absenci dohody věřitelů či 

 
68 Srov. KRČMÁŘ, Jan; SPÁČIL, Jiří. Právo občanské. Právo obligační. Reprint pův. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 159. 
69 Srov. KLANG, § 890, marg.č. 8-10. 
70 Kdo je povinen dáti jistotu, musí tento závazek splniti ruční zástavou nebo hypotekou. Jen když není s to dáti 

zástavu, přijmou se způsobilí rukojmí. 
71 Srov. PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1870, marg.č. 6-10. s LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1870, 

marg.č. 6-8. 
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přiměřené jistoty půjde o plnění, které prospívá všem věřitelům současně. Příkladem může být 

například zdržení se určitého jednání, tedy neparkovat před vraty nebo zákaz průchodu přes 

pozemek. Nakonec si autor dovoluje zmínit i známý institut plnění do úschovy, pokud jsou 

naplněny podmínky ustanovení § 1953.72 A to i přesto, že to není výslovně uvedeno 

v popisovaném ustanovení na rozdíl od úpravy v OZ.73 

 
72 Věřitel, který má dlužníkovo prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis, je musí dlužníkovi při splnění vrátit 

nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to možné, může dlužník požadovat, aby mu 

věřitel vydal potvrzení, že dlužní úpis pozbyl platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn 
73 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1870, marg.č. 13. 
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4.   Společné dluhy a pohledávky s dělitelným plněním 

Po rozebrání si nedělitelného plnění společných dluhů a společných pohledávek následuje 

plnění dělitelné. Ustanovení § 1871 upravuje oproti předchozí úpravě74 jak aktivní, tak pasivní 

závazky s dělitelným plněním. Autor to považuje za krok vpřed, přestože ustanovení neupravuje 

regulaci velikosti dílčích společných pohledávek a dílčích společných dluhů. Dělitelné plnění je 

fyzicky dělitelným plněním, výjimky popsal autor u plnění nedělitelného v předchozí kapitole. 

Nejčastěji se pak jedná o peníze nebo jiné peněžité plnění, k placení v celku či po částech se 

nepřihlíží. 

 

4.1 Dlužníci u společných dluhů s dělitelným plněním 

Předně je třeba stanovit, že existuje tolik samostatných a na sobě nezávislých vztahů, 

kolik je dlužníků a věřitelů. Jeden právní vztah u společného dluhu neovlivňuje povinnosti 

ostatních dlužníků. Dle Roučka a Sedláčka v jejich komentáři k ustanovení § 889 OZO může 

však dojít i k výjimce, kdy věřitel uplatní námitku nesplněné smlouvy dle ustanovení § 1911 

proti všem dlužníkům.75 Pokud má dojít k zániku dluhu splněním, je třeba, aby každý 

spoludlužník plnil své samostatné dílčí plnění věřiteli. Plnil by jeden spoludlužník za jiného 

s jeho souhlasem, jednalo by se pravděpodobně o plnění třetího dle ustanovení § 1936 76. Po 

každém dlužníkovi může být věřitelem považován pouze jeho díl. Jak bylo uvedeno výše, úprava 

nemá podpůrnou regulaci velikosti dílů dlužníka. Pokud velikost dílu není stanovena dohodou 

zakládající společný dluh, panuje dle literatury shodný názor ohledně vyvratitelné domněnky 

určení výše podílu dle ustanovení § 1122 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 1868. Ve smyslu 

úpravy nelze po věřiteli požadovat, aby prošetřoval velikost dílů spoludlužníků. Porod a 

Guričová se ohledně domněnky rovných podílů domnívají, že: „Pokud domněnku nevyvrátí a 

věřitel požaduje po každém rovný podíl, který i zažaluje, nemělo by dojít v případě odlišné 

skutečnosti např. k promlčení zbytku dluhu, který věřitel požadoval po nesprávném dlužníkovi.“77 

S čímž se autor ztotožňuje. Vztahy mezi dlužníkem a věřitelem nelze měnit bez dohody 

s věřitelem. Pokud po žádosti věřitele oprávněným vymáhat plnění o prokázání dílů nedojde 

k součinnosti ze strany spoludlužníků, budou v prodlení ti spoludlužníci, jejichž podíl nebyl 

prokázán. Přijetí plnění nad rámec své pohledávky je pak bezdůvodným obohacením ze strany 

 
74 Ust. § 512 odst. 1 OZ upravoval pouze dílčí závazky aktivní. 
75 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1871, marg.č. 3, obdobně ROUČEK; SEDLÁČEK, § 889, marg.č. 7. 
76 Konkrétně věta první: „Věřitel musí přijmout plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba“ 
77 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1871, marg.č. 4. 
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věřitele, pokud nešlo o plnění třetího. Dlužník je oprávněn toto bezdůvodné obohacení vymáhat, 

ostatní dlužníci, kteří v prodlení nejsou, mají však nadále povinnost své díly plnit.78 

4.2 Věřitelé u společných pohledávek s dělitelným plněním 

Každý věřitel je oprávněn požadovat po dlužníkovi svůj díl. Toto oprávnění spolu s 

dluhem zanikne samostatným dílčím plněním dlužníka věřiteli, který je vůči němu oprávněn 

požadovat svůj díl. Stejně tak i dlužník je oprávněn plnit pouze každému věřiteli do výše jeho 

dílu. Dle Eliáše je případ plnění více jednomu věřiteli obdobný jako u dlužníků, tedy pokud je 

věřiteli plněno více, jedná se o bezdůvodné obohacení. Ostatní spoluvěřitelé jsou však i nadále 

oprávněni žádat po dlužníkovi svůj díl.79 Co se týče velikosti dílu, je dle autora opět na místě 

domněnka použití ustanovení § 1122 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 1868, tedy rovnost 

podílů. Použitím této domněnky dosáhneme ochrany dlužníka, vzhledem k tomu, že bude vědět, 

kolik je povinen, kterému věřiteli plnit. Věřitelé jsou povinni tuto domněnku při přijetí plnění 

vyvrátit. Rovněž dojde jako ve smyslu chápání úpravy ze strany dlužnické k tomu, že nelze po 

dlužníkovi požadovat, aby prošetřoval velikost dílů spoluvěřitelů. Co se týče prodlení, nemůže 

dle literatury nastat případ, aby se dlužník dostal do prodlení, pokud plnil dle nesprávné, tedy 

nevyvrácené domněnky. V tomto případě dojde ke vzniku bezdůvodného obohacení mezi 

spoluvěřiteli. S tímto se pojí i právo dlužníka k vyzvání věřitelů, aby mu bez zbytečného odkladu 

prokázali velikost podílů. Pokud by nedošlo k prokázání velikosti dílů jednotlivých 

spoluvěřitelů, pak je dlužník povinen k plnění dle domněnky rovných podílů. Prodlení pak 

nastává, pokud by dlužník neplnil dle domněnky rovných podíl, ač mu spoluvěřitelé neprokázali 

velikost svých dílů.80  

4.2.1 Solidarita u dělitelného plnění 

Dle ustanovení § 1871 jsou závazky s plněním dělitelným závazky dílčími. „Ledaže 

smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak.“81 Dle výkladu Nejvyššího soudu také 

nejde o to, jak účastníci vystupují, ale jestli solidarita vznikla se zákonem předpokládaných 

důvodů.82 Strany si ve smlouvě mohou dohodnout, že budou ohledně dělitelného plnění 

oprávněny společně a nerozdílně. V praxi se pak bude pravděpodobně bude jednat nejčastěji o 

případy, kdy má jeden věřitel více dlužníků. Nutno poznamenat, že se nemusí jednat o doslovnou 

formulaci „společně a nerozdílně“ či „solidární“, ale bude stačit, že tak vyplývá z povahy práv a 

 
78 Tamtéž, marg.č. 5, srovnání s LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1871, marg.č. 7. 
79 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1871, marg.č. 6 srov. s ELIÁŠ a kol., op. cit. s. 1453  
80 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1871, marg.č. 6 
81 Ust. § 1871 odst. 1 věta druhá.  
82 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.2.2011, sp.zn. 28 Cdo 4232/2010. 
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povinností. Zákonem stanovenou solidaritu pak nalezneme například v ustanovení § 1127 u 

spoluvlastníků, § 1430 u společných správců, § 1707 u dědiců, kteří uplatnili výhradu soupisu a 

u mnoha dalších.83 Soudním rozhodnutím pak dle literatury rozumíme rozhodnutí konstitutivní, 

protože do rozhodnutí soudu se jedná o závazek dílčí. Dochází tedy k novým hmotněprávním 

účinkům.84 

Solidarita může také dle literatury být vyvozena z povahy věci, tedy nad rámec zákonné 

úpravy. Příkladem pak může být bezdůvodné obohacení způsobeného neoprávněným užíváním 

cizí věci.85 Jedná se však o výjimečné případy, nesmí tak být na úkor právní jistoty a solidarita 

musí být vyjádřena velmi přesně a zřetelně. Obecně platí, jestliže se dlužník chybně domnívá, že 

jsou jeho věřitele v solidárním vztahu a plní vztah jednomu, nezbavuje ho to povinnosti vůči 

ostatním a dostává se tak do prodlení. Příkladem může být mylná představa dlužníka o půjčce, 

kterou mu poskytly dvě osoby, k předání peněz však došlo pouze jednou osobou.86 Nebo 

v opačném případě, pokud si dvě osoby společně objednaly věc, tak že se jedná o solidární 

dlužníky.87  

K odstavci 2. ustanovení § 1871 se nabízí vícero vysvětlení, z hlediska Lavického se 

jedná o ustanovení nepotřebné, protože je již vyjádřeno v ustanovení § 1877, avšak je možné ho 

vnímat i z jiného úhlu pohledu. Porod a Guričová se domnívají, že i v případě nestanovení či 

nedovození solidarity dle odst. 1 ustanovení § 1871, lze určit věřitele, jenž je oprávněn přijmout 

plnění za věřitele ostatní. Jednalo by se tak o dílčí věřitelství nesolidární, avšak odevzdáním 

určenému věřiteli by došlo k plnění vůči všem spoluvěřitelům. K rozdělení podílů by následně 

došlo věřitelem, který plnění od dlužníka přijal. Tento výklad by se dal použít, například pokud 

by spoluvěřiteli nebyly dlužníkovi sděleny výše jejich podílů, dlužník by tak musel po splatnosti 

plnit dle jejich dílu bez znalosti této výše.88 Autor zde z větší části zastává názor Lavického a 

odstavec 2 bere jako nad rámec ustanovení, myšlenka Poroda a Guričové je značně zajímavá, 

avšak v praxi by pravděpodobně došlo k problematické aplikaci stran zvolení věřitele a prodlení 

ze strany dlužníka, pokud by plnil věřiteli zvolenému dlužnickou stranou. 

 
83 Nemusí jít o doslovnou solidaritu. Může tak vyplývat i z povahy ustanovení, např. § 2027. 
84 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1871, marg.č. 10 a shodně také HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 14 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.10.2002, sp.zn. 33 Odo 542/2002. 
86 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.10.2005, sp.zn. 33 Odo 1105/2005. 
87 Názor za první republiky byl obdobný jako názor NS dnes, viz ROUČEK; SEDLÁČEK, § 890, marg.č. 3 srov. 

S rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2003, sp.zn. 33 Odo 77/2003. 
88 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1871, marg.č. 12 srovnání s HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 12-13 
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5.   Solidarita u společných dluhů 

V následující kapitole se bude autor věnovat současné úpravě solidarity společných 

dluhů89 tak, jak je upravena v současném znění a kam dospěl vývoj institutu vlivem dnešní 

úpravy a rozhodování soudu. Kapitola navazuje na některé instituty popsané v předcházejících 

kapitolách a nadále je rozvádí.  

5.1 Institut pasivní solidarity 

Pojem pasivní solidarita je v ustanovení §1872 odst. 1 vyjádřen souslovím „společně a 

nerozdílně“, jedná se tedy o společný dluh který má dva projevy : „(i) věřitel je oprávněn 

požadovat celé nebo část plnění po kterémkoliv ze spoludlužníků a takto vyzvaný spoludlužník je 

povinen splnit bez ohledu na vnitřní podíl spoludlužníků (což z dlužnické solidarity činí obecně 

institut zlepšující pozici věřitele), a (ii) splní-li celý dluh jeden dlužník, zanikne dluh ostatních 

spoludlužníků (spoludlužníci se mezi sebou vypořádají podle pravidel § 1876 odst. 2).“90 

Přestože dojde k částečnému plnění dluhu, resp. částečnému uspokojení věřitele dlužníkem, a to 

ve větším rozsahu než je podíl spoludlužníka, je tento spoludlužník ve zbývající výši dluhu stále 

zavázán společně a nerozdílně s ostatními spoludlužníky a to až do zániku celého dluhu.91 

Dobrovolné splnění celého dluhu jedním ze spoludlužníků je možné92, avšak musí dát ostatním 

spoludlužníkům možnost uplatnit námitky.93 Ve sféře pasivní solidarity mluvíme o vícero 

závazků, tedy existuje tolik závazků, kolik je dlužníků. Tuto skutečnost potvrdil i Nejvyšší soud 

ve svých rozsudcích.94 Jak bylo autorem rozebráno v předchozích kapitolách, u závazků 

s dělitelným plněním solidarita zásadně nevzniká. Možností vzniku solidarity z povahy plnění se 

zabýval Nejvyšší soud již v době Československa a tuto možnost potvrdil.95 Pokud panují 

pochybnosti ohledně solidarity, platí, že dlužníci chtěli býti zavázáni nesolidárně. Nejvyšší soud 

se také zabýval peněžitým plněním, přiznaným více osobám a došel k závěru, že se jedná o dílčí 

plnění, není-li stanoveno jinak, tudíž ke vzniku solidarity nedochází.96 Může také dojít k případu 

společnému a nerozdílnému zavázání osob, avšak povinným bude stále jeden ze spoludlužníků, 

může se tak stát například ve veřejnoprávních vztazích. „Ačkoli určité osoby mohou být zavázány 

 
89 Dále také pasivní solidarita. 
90 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 1 srovnání s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013, 

sp.zn. 33 Cdo 856/2012. 
91 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.3.2011, sp.zn. 33 Cdo 51/2009 
92 Tedy nad rámec podílu spoludlužníka. 
93 § 1876  
94 Srovnání rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 30.4.2008, sp.zn. 29 Odo/2006 a ze dne 28.1.2016, sp.zn. 29 Cdo 

1059/2014 s ROUČEK; SEDLÁČEK, § 891, marg.č. 3  
95 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.4.1930, sp.zn. Rv I 421/30 
96 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2009, sp.zn. 20 Cdo 453/2008.  
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společně a nerozdílně, například ve vztahu ke správci daně, stejně bude povinným jen ten z nich, 

který má současně postavení daňového subjektu“97 

Oproti předchozím úpravám98 je v občanském zákoníku posunuta koncepce solidarity i 

do případů, kdy část dluhu odpovídající podílu spoludlužníka zanikne bez uspokojení věřitele.99 

V minulých úpravách docházelo k tomu, že se věřitel nemohl domáhat plnění po propuštěném 

spoludlužníkovi, avšak ostatním spoludlužníkům vznikaly regresní nároky po splnění celého 

dluhu i proti tomuto propuštěnému dlužníku. Dnešní úprava zavedla snížení celkového dluhu o 

podíl propuštěného dlužníka. Tedy ani nevzniká regresní nárok ostatních spoludlužníků. 

Literatura má za to, že se tato koncepce solidarity užije ve všech zákonem upravených způsobů 

zániku dluhu.100 To je v přímém rozporu názoru Lavického, který ostatní případy zavrhuje pro 

průlom solidarity a je dle něj nutno, aby jakýkoliv takový případ byl výslovně upraven zákonem. 

Jako příklad uvádí ustanovení § 1995 odst. 2, při nesplnění dluhu se uplatní vyvratitelná 

domněnka prominutí dluhu všem spoludlužníkům, pokud věřitel vydá dlužní úpis nebo kvitanci 

jednomu ze spoludlužníků.101 Dochází tak k presumpci prominutí dluhu všem ostatním 

spoludlužníkům. Ani s tímto Lavický s ohledem na solidaritu nesouhlasí. Autor se staví mezi 

interpretace literatury a interpretaci Lavického, navrhoval by tak samostatné ustanovení řešící 

analogickou situaci snížení celkového dluhu o podíl propuštěného dlužníka, tak aby nevznikly 

pochybnosti o jeho aplikaci. Jako základní východisko by pak navrhoval výklad Poroda a 

Guričové, spolu s výjimkami, tedy případy, u kterých by snížení dluhu krátilo věřitele nebo 

činilo solidaritu institutem beze smyslu. 

5.2 Další aspekty pasivní solidarity 

Prvním aspektem, kterým se autor zabývá, je splatnost a s ní související prodlení. 

Splatnost je posuzována samostatně, to znamená ve vztahu ke každému jednotlivému dlužníkovi. 

Tuto tezi potvrdil i Nejvyšší soud ve svých rozsudcích.102 Pokud je spoludlužník věřitelem 

požádán o plnění celého dluhu, měla by být spoludlužníkem, jehož díl je nesplatný v rámci 

preventivního regresu, uplatněna námitka nesplatnosti vůči věřiteli.103 Prodlení solidárních 

spoludlužníků je tedy posuzováno samostatně, avšak k zániku prodlení části plnění jednoho 

 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2013, sp.zn. 33 Cdo 2269/2012. 
98 OZO, ObZ. 
99 Výslovně prominutí dluhu, ust. § 1996 a splynutí, § 1992-1993  
100 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 2 
101 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 56-7 
102 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2002, sp.zn. 33 Odo 716/2002 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

22.8.2007, sp.zn. 33 Odo 934/2005. 
103 Ve smyslu ust. § 1876 odst. 1  
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spoludlužníka může dojít i splněním oné části jiným spoludlužníkem.104 Pokud je ke splnění 

dluhu požadována součinnost věřitele a ten ji neposkytne, je v prodlení vůči všem 

spoludlužníkům připraveným plnit. 

5.2.1 Příslušenství u pasivně solidárních závazků 

Názory ohledně příslušenství solidárních společných dluhů jsou roztříštěné, vezměme si 

například úroky z prodlení. Existuje názor, že jsou dlužníci svázání solidárně k plnění úroků 

z prodlení. To však platí pouze pro ty spoludlužníky, kteří v prodlení jsou.105 Porod a Guričová 

však v návaznosti na jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu106 vyslovují pochybnost aplikovatelnosti 

tohoto pravidla pro úroky z prodlení. Příkladem uvádí plnění dluhu na výzvu, při případném 

postupném vyzvání vícero dlužníků by byli společně a nerozdílně zavázáni k hrazení úrokům 

z prodlení, které by se však počítaly každému spoludlužníku zvlášť. Pokud by tedy dlužník 

vyzvaný první týden a dlužník vyzvaný druhý týden neplnili ani třetí týden, došlo by 

k celkovému prodlení tří týdnů a vznikla by možnost žádat celé prodlení i po dlužníkovi 

vyzvaném ve třetím týdnu, kterému samostatné prodlení nevzniklo. Mezi dlužníky by úroky 

z prodlení byly řešeny následným regresem. Výše uvedené by se však neaplikovalo na úrocích 

z prodlení smluvních.107 Dle autora je výklad Poroda a Guričové mylný a v praxi by dle něj 

k aplikaci postupu popsaného výše nedošlo. 

Smluvní pokutou se zabýval i Okresní soud v Pardubicích. Dle autora navázal na 

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ve smyslu solidarity společných dluhů a pohledávek, a 

rozhodl tak, že smluvní pokuta může být uplatněna vůči kterémukoliv dlužníku. Regresní 

dlužník následně může uplatnit regresní nárok proti ostatním spoludlužníkům.108 Nejvyšší soud 

se k velikosti podílů smluvní pokuty zatím nevyjádřil. 

5.2.2 Promlčení pasivně solidárních závazků 

Promlčení109 každého dluhu u solidárních společných dluhů probíhá samostatně. A to ve 

všech aspektech, tedy ani běh, stavení, přerušení nebo dokonce přetržení promlčecí doby 

nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům.110 Jak plyne z výkladu, uplatněním práva věřitele 

 
104 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., §1872, marg.č. 5-6 
105 Společné závazky. epravo.cz [online]. © 1999-2019 epravo.cz, publikováno 15. 8.2014 spolu s názorem NS 

vysloveným v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25.6.2014, sp.zn. 30 Cdo 493/2013 
106 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.7.2004, sp.zn. 32 Odo 529/2003 ve smyslu rozsudku nemůže věřitel 

vymáhající pohledávku vůči jednomu spoludlužníku vymáhat náklady řízení po spoludlužníku, který nebyl 

účastníkem řízení. 
107 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 7 
108 Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 8.3.2016, sp.zn. 7 C 241/2015. 
109 Ust. § 609 a násl. 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2007, sp.zn. 33 Odo 934/2005. 
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žalobou vůči jednomu spoludlužníku může stále znamenat promlčení práva věřitele vůči 

ostatním spoludlužníkům. Zároveň však z rozhodování Nejvyššího soudu vyplývá, že námitka 

promlčení nároku může být uplatněna pouze každým dlužníkem sám za sebe. Dle Poroda a 

Guričové dochází k problematice uplatnění námitky promlčení před soudem. Pokud by totiž byl 

podíl jednoho ze spoludlužníků ve výši podílu druhého spoludlužníka promlčen, stává se dluh 

nevymahatelným.111 Lavický tuto problematiku ve svém výkladu nezjišťuje, ale ve zbytku 

výkladu je jeho postoj obdobný.112 

5.3 Změny pasivně solidárních závazků 

 Ze stanovení si samostatnosti jednotlivých dluhů plyne možnost úpravy těchto 

jednotlivých dluhů. Dochází tedy ke zvláštnímu ujednání mezi spoludlužníkem a věřitelem, které 

se týká zásadně jeho podílu. Ve smyslu navázání na úpravu v OZO113 se k ujednáním k tíži 

dlužníka, tak se k němu z hlediska ostatních dlužníků zásadně nepřihlíží. Ujednání ve prospěch 

dlužníka však může být bráno pozitivně.114 Z povahy věci pak také může dojít k pozitivnímu 

efektu v tom ohledu, že pokud je jeden spoludlužník vyzván k plnění celého dluhu a jeden 

z podílů není splatný, nemusí spoludlužník hradit celý dluh do splatnosti tohoto podílu. 

Změnou obsahu závazku je dle literatury buďto ujednání ohledně splatnosti, prodlení, 

příslušenství či promlčení, anebo smlouvou, kterou uzavírají obě strany závazku.115 Takovou 

smlouvou by pak bylo narovnání či novace dle občanského zákoníku. Pro pasivně solidární 

závazky z toho plyne, že pokud má být změněn celý závazek, tedy společný dluh, muselo by 

dojít k uzavření novace či narovnání mezi věřitelem a všemi spoludlužníky. Jelikož jsou závazky 

samostatné, může samozřejmě dojít k novaci či narovnání mezi jedním spoludlužníkem a 

věřitelem, avšak nedochází tím ke změně pasivně solidárního závazku jako takového. Pokud by 

však v rámci novace či narovnání došlo ke splnění celého dluhu, zanikají tím závazky ostatních 

spoludlužníků, to však nemění vnitřní poměr mezi nimi, tedy nadále dochází ke vzniku regresu. 

5.3.1 Změna v subjektu pasivně solidárních závazků 

Postoupení pohledávky může být věřitelem provedeno vůči všem dlužníkům. Jedná se 

tedy o změnu v osobě věřitele. Dle ustálené praxe také může věřitel postoupit pohledávku vůči 

jednomu dlužníku.116 Dojde tedy ke změně věřitele v postoupeném vztahu117. Ostatní vztahy jsou 

 
111 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 8  
112 HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 67-68 
113 Ust. § 894 OZO 
114 Bude bráno jako jednání ve prospěch třetího dle § 1767, srov. s ROUČEK; SEDLÁČEK, § 894, marg.č. 2 
115 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 9-10 srovnání s HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 41 
116 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.4.2008, sp.zn. 29 Odo 1162/2006; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

29.1.1936, sp.zn. Rv I 339/34 nebo také ELIÁŠ a kol. op. cit., s. 1457 
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touto změnou netknuté, tedy ostatní spoludlužníci jsou zavázáni původnímu věřiteli. Vztahy 

mezi spoludlužníky zůstávají neměnné, a to jak podíly na dluhu, tak případný regres. Preventivní 

regres je také možný, námitky či plnění jsou pak ve vztahu k různým věřitelům.118 Pokud je 

splněn celý dluh, kterýmkoliv ze spoludlužníků jeho věřiteli, zaniká tak celý společný dluh. 

Nejedná se však o solidaritu aktivní, protože věřitel může po spoludlužníkovi vymáhat pouze 

plnění ve výši svého podílu. Pokud by měl věřitel pohledávku vůči všem spoludlužníkem, tak 

postoupením její části jsou spoludlužníci zavázáni společně a nerozdílně novému věřiteli ve výši 

postoupené části. 

Dalším institutem změny subjektu je převzetí dluhu, použitým tohoto právního nástroje 

dochází ke změně v osobě dlužníka. Převzít dluh je pak možné od jednoho spoludlužníka či od 

více spoludlužníků.119 K převzetí dluhu je stejně jako u jednoduchých závazků potřeba dohody 

mezi dlužníkem a nástupcem a souhlasu věřitele.120 Převzetím dluhu tedy dochází k tomu, že je 

věřitel oprávněn vymáhat dluh pouze po přebírajícím dlužníkovi.121 Stejně jako u postoupení 

pohledávky dochází ke vzniku regresu, tedy pokud dlužník, který dluh převzal, splní celý dluh, 

vzniká mu regres vůči ostatním spoludlužníkům. Naopak pokud jiný ze spoludlužníků splní celý 

dluh, vzniká mu regresní nárok vůči původnímu spoludlužníku, avšak nástupce má povinnost 

zajistit, aby spoludlužník, jehož dluh převzal, nemusel tuto povinnosti plnit. K této situaci 

dochází, pokud od původního dlužníka převzal nástupce dluh bez souhlasu věřitele.122 Námitky 

ve smyslu ustanovení § 1876 uplatňuje vůči věřiteli pouze nástupce. 

Přistoupením k dluhu dochází k přistoupení nového dlužníka vedle dlužníka 

původního.123 Z ustanovení § 1892 odst. 1, které zní: „Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s 

věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a 

je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.“ plyne, že se jedná o institut bez souhlasu 

spoludlužníka,124 musí však dojít k dohodě mezi novým dlužníkem a věřitelem. Pro věřitele je 

tento institut výhodný z toho důvodu, že může celý dluh žádat po dalším spoludlužníkovi. Podíl 

přistoupivšího dlužníka pak bude záviset na společné dohodě mezi spoludlužníky, pokud se 

 
117 Postupník se stává novým věřitelem. 
118 Dlužník, jehož dluh byl postoupen vůči novému věřiteli a ostatní spoludlužníci vůči věřiteli původnímu. 
119 ELIÁŠ a kol. op. cit., s. 1449 
120 Ust. § 1888 odst. 1  
121 Nikoli po původním, pokud došlo k souhlasu všech spoluvěřitelů, shodně i LAVICKÝ, Petr. K některým 

otázkám změn a zániku solidárních závazků. Právní rozhledy. 2005, 

 č. 5, s. 153-161. 
122 Jedná se pak o převzetí plnění dle ust. § 1889. 
123 Shodně i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2010, sp.zn. 21 Cdo 126/2008: „Podle § 533 obč. zák. kdo bez 

souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem 

vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně.“  
124 Na rozdíl od převzetí dluhu. 
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jejich podíly řídí zákonnou domněnkou rovnosti podílů, budou všechny podíly upraveny tak, aby 

i nadále zůstaly stejné. V případě společné dohody se pak podíly rozdělí touto dohodou, avšak 

vůči věřiteli je v důsledku toho, že se jedná o vnitřní poměr, bez důsledku.125 Ustanovení § 1892 

odst. 2 pak upravuje situaci, kdy dluh zajistila třetí osoba. A to tak, že pokud dlužník, 

přistoupivší k dluhu neplní, nelze žádat dluh po třetí osobě, ledaže k tomu vyslovila souhlas. 

K přistoupení dluhu se autor shoduje s názorem Koblovského: „Vzhledem k tomu, že zavázání se 

k dodatečnému společnému a nerozdílnému spoludlužnictví především zlepšuje postavení 

věřitele, máme za to, že je třeba přistoupení k dluhu vnímat hlavně tímto pohledem, tj. jako 

zajišťovací jednání třetí osoby.“126 

K zajištění dluhu se vyjádřil také Nejvyšší soud, který vyslovil možnost zajištění 

pohledávky jen vůči některým z více dlužníků.127 Toto zajištění lze využít k uspokojení věřitele, 

jen pokud neplní dlužník zajištěné pohledávky.  

Převzetí majetku je institut vycházející z rakouské úpravy, z tohoto důvodu se dle 

Bezoušky nejedná o perfektně uchycený institut v české úpravě. Dochází tak ke škodě 

nabyvatele majetku, jelikož ten se stává dalším dlužníkem vedle dlužníka původního.128 Pokud 

tedy šlo o pasivně solidární dluh, stává se i nabyvatel majetku dlužníkem zavázaným společně a 

nerozdílně. Ve zbytku náležitostí je postup obdobný jako u přistoupení ke dluhu. Dle autora však 

díky formulaci ustanovení, zejména to, že se jedná o dluhy, o nichž nabyvatel musel vědět a fakt, 

že nabyvatel není povinen plnit více než do výše majetku, který nabyl je toto ustanovení 

vyvážené i z pohledu věřitele. 

5.3.2 Postoupení smlouvy 

Posledním a z pohledu autora nejzajímavějším institutem spojeným se změnou osoby, 

kterému se autor bude věnovat je postoupení smlouvy. Dle Lavického: „Postoupením smlouvy se 

nepřevádí na třetí osobu jenom pohledávka, jako je tomu u klasické cese, ale převádějí se jak 

práva, tak i povinnosti, které jsou obsahem smluvního závazku.“129 Prvním základním 

požadavkem převodu práv a povinností ze smlouvy jsou smlouva mezi stranou, která převádí 

práva a povinnosti a třetí osobou, druhým pak souhlas druhé smluvní strany130. Smlouva je vůči 

 
125 HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 30-32. 
126 1. KOBLOVSKÝ, Petr, KŘÍŽ, Josef. Ke vzájemnému poměru mezi spoludlužníky při přistoupení k dluhu. Právní 

rozhledy 5/2017 cit. s. 179 
127 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2016, sp.zn. 29 Cdo 1059/2014 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

21.12.2005, sp.zn. 29 Odo 851/2003. 
128 BEZOUŠKA, Petr. Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu-aktuální otázky. 

Srovnávací komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 11-15 
129 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 34 
130 Nebo také postoupené strany. 
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druhé smluvní straně účinná vyslovením jejího souhlasu.131 Okamžikem účinnosti vůči druhé 

smluvní straně je postupitel osvobozen od svých povinností v rozsahu postoupení.132 Může však 

dojít k situaci, kdy postoupená strana odmítá osvobození postupitele. Tím pádem může 

postoupená strana požadovat splnění závazku po postupiteli, pokud nedošlo k plnění třetí 

osobou.133 V případě pasivně solidárních závazků se tedy může jednat o případ, kdy souhlas 

nevysloví někteří ze spoludlužníků. V tom případě je postoupení smlouvy účinné jen vůči těm, 

kteří souhlas dali. Vnitřní poměr se postoupením smlouvy nemění. V případě postoupení 

smlouvy solidárním dlužníkem třetí osobě je nutný souhlas věřitele. K tomuto souhlasu 

pravděpodobně v praxi mnohokrát nedojde, jelikož se jedná o oslabení postavení věřitele. Pokud 

by věřitel vyslovil souhlas z postoupení smlouvy všech spoludlužníků jedné osobě, došlo by 

k transformaci společného dluhu na jednoduchý dluh. Běžným postupem pak pravděpodobně 

bude nevyslovení souhlasu věřitele s osvobozením všech spoludlužníků dle ustanovení § 1899 

odst. 1. Tímto způsobem dojde k jakémusi pojištění postavení věřitele, protože by mohl 

požadovat plnění po těch spoludlužnících, vůči kterým nevyslovil souhlas, pokud nedošlo 

k plnění třetí osobou.134 

5.4 Zánik pasivně solidárních závazků 

Zánikem závazku se rozumí stav, kdy strany závazku přestanou být povinny nebo 

oprávněny.135 Z hlediska pasivně solidárních závazků rozlišujeme zánik závazku s uspokojením 

věřitele a zánik závazku bez uspokojení věřitele. Nehledě na toto rozdělení vzniká otázka, zdali 

má zánik závazku vliv na celý pasivně solidární dluh či pouze na jednotlivý vztah mezi 

spoludlužníkem a věřitelem. Dle autorova názoru má zánik závazku vliv na celý pasivně 

solidární dluh při zániku závazku s uspokojením věřitele, naopak pokud věřitel uspokojen není, 

zaniká pouze vztah mezi konkrétním dlužníkem a věřitelem, ne celý vztah.136 

5.4.1 Zánik pasivně solidárního závazku s uspokojením věřitele 

Nejčastějším případem zániku závazku s uspokojením věřitele bude splnění závazku.137 

Zvláštností pasivně solidárního závazku je však to, že i když dlužník splní svůj podíl, ba dokonce 

více než svůj podíl, nezaniká tím společný dluh. Toto je v souladu se skutečností, že dlužník je 

společně a nerozdílně zavázán za celek. Částečným splněním dluhu zaniká tím závazek všech 

 
131 Ust. § 1897 odst. 1  
132 Ust. § 1898  
133 Ust. § 1899 odst. 1  
134 HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 34-39. 
135 KNAPP, op. cit., s. 15. 
136 Shodně Lavický In: HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 42. 
137 Dle ust. § 1908 a násl. 
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spoludlužníků, avšak pouze ve výši částečného splnění dluhu. Podíl každého spoludlužníka má 

tak význam pouze ve vnitřním vztahu solidárních spoludlužníků. Věřitel může požadovat po 

každém ze spoludlužníků i po jediném spoludlužníkovi plnění  celé či jeho část, pokud to 

povaha plnění nevylučuje. Je však také povinen přijmout plnění nabídnuté mu jiným 

spoludlužníkem než tím, po kterém plnění původně požadoval. Principy solidarity jsou 

promítnuty i do procesní stránky věc, věřitel totiž může žalovat o splnění dluhu všechny 

spoludlužníky nebo spoludlužníka dle své volby. Zvláštností procesní pak je fakt, že solidární 

dlužníci nejsou společníci nerozluční, ale vždy samostatní.138  

Započtením můžeme mít na mysli započtení pohledávek dlužníka nebo započtení cizích 

pohledávek. Pro dlužníka existuje možnost započíst své pohledávky, které má za věřitelem nebo 

svoje pohledávky za jinou osobou.139 Další možností pak také je započtení pohledávek jiného 

spoludlužníka vůči věřiteli, avšak pouze do výše podílu jiného spoludlužníka.140 Započtení je 

bráno jako splnění ze strany spoludlužníka. Dle názoru literatury však nelze započíst více, nejde 

totiž o pohledávku, kterou je spoludlužník oprávněn disponovat.141 Zároveň uvádí, že zde 

existuje teoretická možnost započíst námitku cizí osoby. Vyvozují tak z námitky započtení 

vyplývající z ustanovení § 2023.142 Do platnosti občanského zákoníku se postupovalo dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu: „Solidární spoludlužník není oprávněn namítati k započtení 

vzájemnou pohledávku druhého spoludlužníka.“143 Dle autora je tato změna zajímavým krokem 

ze strany zákonodárce, je však na pochybách, zda se ztotožnit s touto úpravou, na jednu stranu 

přináší jistou úlevu pro dlužníky, na druhé straně vyvstává otázka, zda je v pořádku namítání 

pohledávky spoludlužníka, když ten může chtít se svou pohledávkou disponovat sám a možná i 

jinak než započtením. 

Dáním místa splnění máme na mysli situaci, při které dlužník nabídne jiné plnění, nežli 

bylo původně ujednáno. Jedná se tedy i o změnu předmětu závazku.144 Pokud dojde k plnění na 

základě této nové dohody (nového plnění) zaniknou závazky všech solidárních spoludlužníků.  

Autor v souladu s literaturou a názorem Nejvyššího soudu145 vychází z předpokladu, že 

celý dluh zanikne splněním jednoho dlužníka v plné výši. Dochází tedy k zániku oprávnění 

 
138 HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 42-46, PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 28 nebo ELIÁŠ a 

kol. s. 1459. 
139 Dle ust. § 1884 odst. 1. 
140 Rozdíl od postupu dle ust. § 1982 a násl. je stanoven v ust. § 1984 odst. 1. 
141 Shodně i FOJTÍK, Luboš; LESÁK, Adam. Změny v právní úpravě započtení pohledávek dle NOZ. eLaw.cz 

30.1.2015 
142 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1872, marg.č. 16. 
143 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.6.1935, sp.zn. Rv I 2009/33. 
144 Srov. KNAPP, s. 66 a násl. 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2017, sp.zn. 32 Cdo 31/2016. 
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věřitele žádat plnění po jiných spoludlužnících. Zvláštností je pak situace, kdy plnící 

spoludlužník žádá po věřiteli své plnění zpět. I touto situací se již za první republiky zabýval 

Nejvyšší soud.146 Z rozhodnutí Nejvyššího soudu plyne, že nelze po spoludlužníkovi žádat 

plnění, jestliže je stále v rukou věřitele. 

5.4.2 Zánik pasivně solidárního závazku bez uspokojení věřitele 

Základním předpokládaným zánikem pasivně solidárního závazku je dle občanského 

zákoníku dohoda o zániku závazku. V této situaci vzhledem k ustálené praxi mnohosti závazků 

zastává autor názor, že dohodou o zániku závazku bude ukončen závazek pouze jednoho 

spoludlužníka s věřitelem, není-li v dohodě řečeno jinak. Stejně jako u prominutí dluhu, musí 

dojít k ponížení celého dluhu o podíl spoludlužníka, jinak by došlo ke krácení všech ostatních 

spoludlužníků.147  

Prominutí dluhu mělo v minulých úpravách148 účinek takový, že došlo k nemožnosti 

věřitele požadovat plnění po spoludlužníkovi, jehož dluh byl prominut. To znamená, že dlužník, 

který se z dluhu vyvázal, měl stále povinnost plnit ostatním dlužníkům v rámci regresu. 

Z pohledu dnešní úpravy bychom nejspíše řekli, že se nejednalo prominutí dluhu s objektivními 

účinky. Dnešní úprava149 říká, že prominutím dluhu dochází k zániku oprávnění věřitele 

požadovat po spoludlužníkovi, jehož dluh byl prominut, plnění, ale stejně tak dochází i k zániku 

regresu vůči ostatním spoludlužníkům. Logickým výkladem tedy muselo dojít k zániku dluhu 

v podílu spoludlužníka.150 Kdyby totiž došlo k rozdělení podílu vyvázaného spoludlužníka mezi 

ostatní spoludlužníky, došlo by tím i k jejich krácení. Zároveň však literatura vyslovuje názor, 

dle kterého je i vyvázaný dlužník dlužníkem, pokud u jiného spoludlužníka dojde k nemožnosti 

plnění.151 Toto pojetí problematiky je dle autora správnou úvahou v principech solidárních 

závazků a s názorem literatury se ztotožňuje. Dluh lze prominout i dohodou jednoho ze 

spoludlužníků s věřitelem, jedná se tedy o obdobu dohody ve prospěch třetího.152 Jestliže 

s takovýmto prominutím vysloví svůj nesouhlas153 a pokud dojde k vyslovení nesouhlasu pouze 

částí spoludlužníků, nastane pro souhlasící dlužníky situace obdobná prominutí dluhu 

popsanému výše.154 

 
146 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.5.1921, sp.zn. Rv I 92/21. 
147 Opačně HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 56 
148 OZO i OZ. Např. Rozsudek Krajského soudu Hradce Králové ze dne 29.11.2010, sp.zn. 18 Co 283/2010. 
149 Ust. § 1996. 
150 ŠVESTKA a kol., 2014, op. cit. s., 513. 
151 PETROV; BERAN; VÝTISK a kol., § 1872, marg.č. 19. 
152 Srov. ROUČEK; SEDLÁČEK, §894, marg.č. 2. 
153 Dle ust. § 1995 odst. 1.  
154 PETROV; BERAN; VÝTISK a kol., § 1872, marg.č. 19 
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Dále se autor zaměří na institut splynutí. Zákon výslovně říká, že „splynutím práva 

věřitele a povinnosti jednoho z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně zaniká dluh do výše 

odpovídající podílu tohoto spoludlužníka.“155 Z toho vyplývá pravidlo zániku podílu 

spoludlužníka, tedy ponížení celkového dluhu. Splynutí vyplývá ze zásady, že nikdo nemůže být 

současně věřitelem i dlužníkem u stejného závazku. Nejlepším příkladem splynutí je dle autora 

příklad rozebíraný i Lavickým, tedy solidární dlužník je dědicem věřitele nebo naopak věřitel je 

dědicem solidárního spoludlužníka. Zajímavou situací je, pokud se solidární spoludlužník stane 

dědicem věřitele, protože technicky vzato jeho by pak mohl žádat plnění po ostatních 

spoludlužnících, avšak dle Lavického by se ubránili v rámci preventivního regresu.156 

Pokud nastane následná nemožnost plnění pouze u části dlužníků, neovlivňuje výši dluhu 

celého. Jedná se tedy o subjektivní následek nemožnosti plnění. Důsledky pro podíl 

spoludlužníka upravuje ustanovení § 1876 odst. 2, věta druhá.157 Pokud by však nastala 

nemožnost plnění u všech dlužníků, došlo by k zániku celého dluhu.158 

V ohledu náhrady škody vzniklé nemožností plnění autor zmiňuje názor Blažkeho, který 

říká, že za náhradu škody vzniklou nesplněním v důsledku nemožnosti plnění, zaviněnou 

jediným dlužníkem, odpovídají všichni dlužníci. Přesněji uvádí, že za hodnotu věci by měli 

v takovém případě správně odpovídat dlužníci in solidum a následné škody by měl nahradit ten z 

dlužníků, který škodu zavinil. Rozšiřuje tedy aplikaci solidarity i na náhradu škody. Otázka 

zavinění se pak bude reflektovat v následném regresu. Opírá se tedy ve své úvaze o účel 

solidarity, který vidí v posílení bonity věřitelovy pohledávky.159160 

5.4.3 Některé procesní aspekty pasivně solidárních dluhů 

Z mnohosti závazků vychází i mnohost soudních řízení, věřitel je totiž oprávněn vést 

soudní řízení, proti každému spoludlužníkovi samostatně. Pokud by došlo k úpadku jednoho ze 

spoludlužníků a věřitel přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení, je věřitel stále 

oprávněn vymáhat po ostatních spoludlužnících celý dluh, jak vyplývá z názorů Nejvyššího 

soudu.161 Vymezením, zdali je závazek solidární či dílčí je dimenzí hmotného práva, tudíž 

 
155 Ust. § 1994 věta první. 
156 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1872, marg.č. 62-63 
157 Výslovně: „Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny 

ostatní.“ 
158 Dle ust. § 2007. 
159 BLAŽKE, op. cit., s. 68 
160 Obdobný názor zastal i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28.5.2014, sp.zn. 25 Cdo 269/2014, když 

vyslovil pasivní solidaritu útočníků za způsobenou škodu u společně vedeného útoku. 
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.9.2003, sp.zn. 29 Odo 604/2001. 
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absence tohoto vymezení v petitu nezpůsobí jeho neurčitost a žaloba je tak projednatelná.162 

S tím se však pojí případ, kdy soud přizná peněžité plnění více osobám. Pokud není ve výroku 

soudu stanoveno, že se jedná o solidární závazek, jde o dílčí dluhy ve stejné výši.163 Dále třeba 

uvést problematiku totožnosti osoby a litispendence. Oběma případy se zabýval Nejvyšší soud. 

V ohledu totožnosti osoby pak pravil, že není založena rozhodnutím o celém plnění vůči 

jednomu ze spoludlužníků.164 Z pohledu litispendence pak byla Nejvyšším soudem brána otázka 

exekučního titulu, dospěl k závěru, že exekuční titul vůči jednomu solidárnímu spoludlužníku 

nepředstavuje exekuční titul vůči ostatním solidárním spoludlužníkům.165  

5.5 Pasivní solidarita podnikatelů 

Pasivní solidarita podnikatelů vychází z ustanovení § 1874. Není to však první úprava 

tohoto institutu, byl upraven například již v obchodním zákoníku166 nebo také v zákoně o 

mezinárodním obchodu.167 V literatuře se objevil i názor, že by mohlo být vhodné se vrátit 

k úpravě v ObZ a stanovit solidaritu u všech závazků.168 Rozporuplným pak je řešení problému, 

kdy jsou ke dluhu zavázáni podnikatelé a nepodnikatelé. Vezměme si výklad Poroda a Guričové 

„zavazuje-li se současně více podnikatelů a nepodnikatelů, závazek je solidární pouze do výše 

součtu podílů podnikatelů a nepodnikatelé jsou dílčími dlužníky každý svého dílu. To znamená, 

že pokud jsou tři podnikatelé a dva nepodnikatelé zavázáni ke společnému plnění, jsou zavázáni 

podnikatelé do výše tří pětin solidárně; nepodnikatelé jsou zavázáni každý k jedné pětině.“ 

Vychází tedy z předpokladu solidarity pouze u podnikatelů. Tento názor je vyslovený v reakci na 

názor Lavického a názor Nejvyššího soudu, které podávají opačné vysvětlení.169 Lavický ve 

svém názoru presumuje, že věřitel může po každém ze solidárně zavázaných podnikatelů žádat 

celé plnění a ti jsou povinni plnit se vznikem následného regresu vůči ostatním spoludlužníkům. 

Autor se zde staví na stranu novější výkladu, jelikož si nemyslí, že by zákonodárce přijal toto 

ustanovení, pokud by nemělo být ve smyslu novějšího výkladu. 

Je třeba také zmínit, že ustanovení nepojednává o podnikatelích jako takových, ale o 

závazky podnikatelů spojené s podnikatelskou činností. Vzhledem k definici podnikatele 

 
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.4.2016, sp.zn. 23 Cdo 1168/2015, který jde proti ustálené praxi zavedené 

rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 4.4.1930, sp.zn. Rv I 421/30. 
163 Obdobně rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.1.2009, sp.zn. 20 Cdo 453/2008 
164 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2011, sp.zn. 25 Cdo 5272/2008. 
165 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.2.2005, sp.zn. 20 Cdo 426/2004, shodně i rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 28.3.2012, sp.zn. 20 Cdo 1932/2011. 
166 Ust. § 293 ObchZ  
167 Ust. § 124 odst. 1 ZMO. 
168 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1874, marg.č. 2 
169 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1874, marg.č. 1 srovnání s LAVICKÝ In: 

HULMÁK a kol., § 1874, marg.č. 6 a Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.1.1927, sp.zn. Rv I 1307/26. 
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v ustanovení § 420, která říká, že podnikatel provádí činnost za účelem podnikání170 nelze 

podnikatele považovat za podnikatele, pokud si například s přáteli půjčí peníze za účelem 

dovolené. Pokud by i v tomto stavu byla presumována solidarita dle ustanovení § 1874, došlo by 

k absurdnímu zvýhodnění věřitele proti smyslu zákona. Ustanovení § 1874 vychází zejména 

z předpokladu, že podnikatelé jako profesionálové ujednají povahu společného závazku, avšak 

pokud k tomu nedojde, nesmí to jít k tíži druhé strany.171  

 
170 Tedy soustavně za účelem zisku. 
171 HULMÁK a kol., § 1874, marg.č. 8-10. 
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6. Regres spojený se solidárními závazky 

Tato kapitola se zabývá současnou úpravou regresu. Regresem rozumíme určitý vnitřní 

vztah mezi věřiteli či dlužníky, který vznikne, pokud je někomu plněno více nebo někdo přijme 

více, než mu náleží.172 Důvodem, proč má regres vlastní kapitolu je prostý, jedná se totiž o 

úpravu vnitřního vztahu mezi věřiteli nebo dlužníky, jejíž aplikace nemusí u společného dluhu či 

pohledávky vůbec nastat. Přesto je zákonem upravena a ke vzniku regresu dochází až v zákonem 

předpokládaných situacích, jde tedy o úzkou vazbu mezi solidárním závazkem a regresem jako 

takovým.173 Nutno dodat, že zákonem výslovně upravuje pouze regres z pohledu dlužníků. 

V případě pasivně solidárního závazku tedy jde o situaci, kdy dlužník plní věřiteli více, než dle 

společného závazku měl, v této situaci je mu přiznáno právo na předběžný a následný postih.174 

Regres se rozděluje na preventivní a následný. 

Ačkoli byl regres autorem mnohokrát zmíněn v předchozích kapitolách, slouží tato 

kapitola, jako určité shrnutí regresních vztahů, které v českém právu jsou známy až od aplikace 

ObZ. 

6.1 Notifikační povinnost a preventivní regres 

Notifikační povinnost a preventivní regres dlužníků jsou upraveny v ustanovení § 1876 

odst. 1, obojí se aplikuje v situaci, kdy je jeden ze spoludlužníků vyzván věřitelem o splnění 

celého dluhu, tedy ve výši větší, než je jeho podílem. Spolu s povinností plnit však vyzvanému 

spoludlužníkovi vzniká i povinnosti vyrozumět ostatní spoludlužníky, a to jakoukoliv formou.175 

Notifikační povinnost existuje zejména, aby měli ostatní spoludlužníci možnost uplatnit námitky. 

Námitky mohou být individuální i společné. Samostatnými námitkami budou především námitka 

promlčení, námitka započtení nebo námitka neplatnosti spočívající v omylu.176 Literatura má 

také za to, že existuje možnost sdělit námitku vyzvanému spoludlužníkovi a ten jí následně sdělí 

i věřiteli.177 Společnou námitku může vyzvaný spoludlužník uplatnit za všechny, takovou 

námitkou může dojít k zániku celého dluhu. Pokud námitky uplatněny nebyly, zaniká možnost je 

uplatnit vůči vyzvanému spoludlužníkovi v následném regresním vztahu. Literatura se shoduje, 

že v případě, kdy vyzvaný spoludlužník nesplní svou notifikační povinnost, mají ostatní 

 
172 Obdobně Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 16.2.2021, sp.zn. 28 Cdo 3851/2020. „Splnil-li dlužník více, 

než odpovídalo vzájemnému poměru mezi dlužníky (jejich dohodě), má následný regres proti ostatním podle 

ustanovení § 511 odst. 3 obč. zák., respektive § 1876 odst. 2 o․ z.“ 
173 LAVICKÝ, 2004, op. cit. s. 121-122. 
174 FIALA, Josef; KINDL, Milan a kol. Občanské právo hmotné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 380 
175 Tj. možné i ústní vyrozumění. 
176 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2007, sp.zn. 33 Odo 934/2005. 
177 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol.; a kol., § 1876, marg.č. 3. 
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spoludlužníci možnost uplatnit je vůči vyzvanému spoludlužníkovi v následném regresním 

vztahu.178 

Samotným preventivním regresem chápeme právo vyzvaného spoludlužníka požadovat 

po ostatních spoludlužnících plnění dluhu v jejich podílech či toho, aby ho v jeho podílu dluhu 

zbavili. Vyzvanému spoludlužníkovi však nevzniká právo přijmout plnění od ostatních 

spoludlužníků, jak potvrdil ve svém rozsudku, ve kterém uvedl, že by se tak jednalo o 

bezdůvodné obohacení.179 Zbavením dluhu chápeme například započtení či prominutí dluhu, 

tedy zánik závazku. Regres také vůbec nevznikne, pokud nedojde k žádání věřitele o větší podíl, 

než je podíl dlužníka. Preventivní regres vzniká, jakmile se dluh stává splatným. Vzhledem 

k tomu, že regres je součástí vnitřního vztahu mezi spoludlužníky, nemá vůči věřiteli význam, 

zda dluh splní jeden spoludlužník či se na splacení podílelo více spoludlužníků. Z pohledu 

spoludlužníka tak dochází k povinnosti splatit věřiteli celý dluh v den splatnosti, dle literatury 

má však neplnění na výzvu dopad na vnitřní vztah mezi spoludlužníky. A to tím způsobem, že se 

zvýší jejich regresní podíl o úroky z prodlení a náklady plnění. K tomuto jevu dochází v případě, 

kdy plnící spoludlužník splní v den splatnosti pouze svůj podíl a s podíly ostatních 

spoludlužníků, k nimž byl rovněž vyzván, platí po splatnosti dluhu. K úrokům z prodlení se pak 

přidávají i náklady plnění, pod nimiž si můžeme představit například náklady vynaložené na 

obstarání úvěru, či úroky z něj. Úroky z prodlení i náklady plnění může plnící spoludlužník 

uplatnit v plné výši proti neplnícím spoludlužníkům. Pokud by však v den splatnosti neplnil ani 

vyzvaný spoludlužník, úroky z prodlení se rozdělí mezi všemi spoludlužníky. Pro úplnost autor 

uvádí, že dluh vznikající z regresního vztahu je dluhem dílčím, nikoliv solidárním.180 

Nutno podotknout, že notifikační povinnost ani preventivní regres ze zákona nevznikají 

ze strany věřitelů, autor však nevidí důvod, proč by se na podobné úpravě nemohli spoluvěřitelé 

dohodnout ve smlouvě či dohodě. 

6.2 Následný regres 

Stejně jako u preventivního regresu i následný regres může vzniknout pouze za 

předpokladu, že dojde k plnění vyššího podílu, než je podíl plnícího spoludlužníka a zásadně 

k němu nedojde, pokud spoludlužník plní ve výši svého podílu. Na rozdíl od preventivního 

regresu však ke vzniku následného regresu dojde až momentem plnění. Z výroku Nejvyššího 

soudu: „Jestliže účastníci hradili závazky sdružení jednotlivě, regresní nárok na uhrazení 50 % 

takto vynaloženého plnění vznikl účastníkovi, který plnil, vůči druhému účastníkovi vždy 

 
178 ELIÁŠ a kol., op. cit. s. 1461. Shodně s HULMÁK a kol., § 1876, marg.č. 5 
179 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.9.2010, sp.zn. 29 Cdo 5276/2008. 
180 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1876, marg.č. 7-8, obdobně HULMÁK a kol., § 1876, marg.č. 6-9. 
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okamžikem každého jednotlivého plnění na závazky sdružení.“181 plyne, že splatnost i promlčecí 

lhůta následného regresu je spojena s okamžikem splnění závazku. Literatura pak z judikatury 

Nejvyššího soudu dovozuje, že každá splátka se poměřuje samostatně, tedy pokud je splátka ve 

vyšší výši nežli měl spoludlužník splácet a spoludlužník jí splatí celou, dochází k okamžitému 

vzniku regresního nároku vůči ostatním spoludlužníkům.182 Následný regres lze také vyloučit 

dohodou spoludlužníků.183 Vliv na následný regres nemá ani vliv to, že spoludlužník nevyužil 

protiplnění, tedy např. peníze ze společné půjčky.184 V případě nedělitelné věci se následný 

regres váží v peněžité výši odpovídající hodnotě podílu.185 

Druhá věta druhého odstavce ustanovení § 1876 se věnuje pravidlu aplikujícímu se pro 

případ, že v rámci následného regresu nemůže některý dlužník plnit. Účelem této úpravy je 

ochrana plnícího spoludlužníka. Vzhledem k účelu úpravy dochází k poměrnému rozdělení 

podílu186 nemohoucího spoludlužníka mezi ostatní spoludlužníky (včetně vyzvaného 

spoludlužníka) a tím pádem ostatním spoludlužníkům vzniká pohledávka obdobná normální 

regresní pohledávce k nemohoucímu spoludlužníku. Jedná se samozřejmě o těžce dobyvatelnou 

pohledávku, vzhledem k tomu, že nemohla být vymožena již v původním závazku. Následný 

regres vzniká i vůči spoludlužníkům, jejich závazek zanikl, jinak by došlo ke krácení zbytku 

spoludlužníků. Tedy pokud je pět spoludlužníků, z nichž dva nemohou plnit, jeden dlužník je 

schopen plnit a zbylým dvěma závazek zanikl, rozpočítá se podíl nemohoucích spoludlužníků 

mezi ostatní tři spoludlužníky i přesto, že dvěma z nich již závazek zanikl.187 Jedná se tak o 

přiměřenou ochranu plnícího spoludlužníka.188 

6.2.1 Regres jako samostatná pohledávka 

Oba druhy regresů, tedy následný regres i regres za nemohoucím dlužníkem jsou nové 

pohledávky, jelikož se jedná o majetkové právo odlišné od solidárního dluhu. Tedy jedná se o 

novou pohledávku, jejíž základ položil pasivně solidární závazek, avšak která sama o sobě 

 
181 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2017, sp.zn. 32 Cdo 31/2016. 
182 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1876, marg.č. 9 shodně například s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 

26.10.2016, sp.zn. 32 Cdo 3603/2015 a výše uvedeným rozsudkem. 
183 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 19.3.2014, sp.zn. 28 Cdo 2004/2013 říká, že: „Následný regres 

nevznikne, jestliže jej vylučuje vnitřní spoludlužnický poměr a nevznikne ani tehdy, pokud solidární dlužník 

splnil dluh pouze v rozsahu, který odpovídal jeho podílu na celém plnění“. Svou tezi NS podkládá i literaturou, 

konkrétně LAVICKÝ, 2004, op. cit., s. 127 a ELIÁŠ a kol., op. cit., s. 1462. 
184 Srovnání s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2003, sp.zn. 33 Odo 77/2003, který říká, že není proti 

dobrým mravům domáhat se regresního nároku proti dlužníku, který nevyužil protiplnění. 
185 HULMÁK a kol., § 1876, marg.č. 14. 
186 Tedy podle poměrů velikosti jejich podílů, na rozdíl od ust. § 511 odst. 3 OZ. 
187 Například prominutím dluhu. 
188 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1876, marg.č. 10. Shodně s HULMÁK a kol., § 1876,  
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solidární není.189 Regresní nárok byl už za protektorátu brán Nejvyšším soudem jako samostatná 

pohledávka, což vychází z jeho rozhodnutí, ve kterém vymezil jeho promlčecí lhůtu.190 

Literatura se domnívá, že regresní nárok má samostatnou promlčecí lhůtu i ve speciálních 

případech, například při úmyslném způsobení újmy. Objektivní lhůta by v tomto případě byla 

patnáct let, avšak regresní nárok, jelikož je odlišným majetkovým právem zachovává objektivní 

lhůtu desetiletou.191 Autor si s tímto tvrzením dovoluje souhlasit, protože také nahlíží na regresní 

nárok jako na samostatnou pohledávku, tedy pohledávku týkající se samostatného majetkového 

práva. Nejvyšší soud se zabýval i otázkou, zdali je možné brát exekuční titul192 ke společnému 

dluhu jako exekuční titul k regresnímu nároku mezi spoludlužníky. Tuto možnost však 

oprávněně zavrhl.193 Naopak kladně se Nejvyšší soud vyjádřil k možnosti regresní nárok 

postoupit.194 

6.2.2 Regresní nárok ve vztahu k ustanovením § 1936 a § 1937 občanského zákoníku. 

Regresní nárok jako takový je upraven v ustanovení § 1876, avšak v literatuře došlo 

k polemizování, ohledně následného regresu či možnosti nabytí pohledávky dle ustanovení § 

1936 a vstoupením do postavení věřitele dle ustanovení § 1937. Tato otázka však není z hlediska 

literatury novinkou, zabýval se jí jak Nejvyšší soud, tak zahraniční literatura.195196 Podle Poroda 

a Guričové je tedy možnost výběru mezi následným regresem ve formě rozvrhového regresu a 

postoupením pohledávky dle ustanovení § 1936 odst. 2. Souhlasu dlužníka ve vztahu 

k postoupení není třeba, jelikož vyplývá ze solidární povahy závazku. Výjimku dle nich tvoří 

případy, kdy jsou dlužníci svázání společně a nerozdílně kvůli zajištění pohledávky. 

Nejčastějším příkladem pak bude zajišťovací přistoupení k dluhu. V takových případech se bude 

jednat o vstoupení do podstavení věřitele dle ustanovení § 1937.197 

6.2.3 Regresní nárok z pohledu věřitele 

Na závěr kapitoly si autor dovolí vyjádřit svou myšlenku ohledně regresu věřitele. 

Ačkoliv není regres vznikající u věřitelů v zákoně upraven obdobně jako u dlužníků, je jasné, že 

 
189 Tamtéž, marg.č. 11, shodně s ELIÁŠ a kol., s. 1462. 
190 Rozhodnutím ze dne 30.5.1940, sp.zn. Rv I 446/40 Nejvyšší soud stanovil všeobecnou tříletou promlčecí lhůtu 

počínající dnem zaplacení dluhu.  
191 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1876, marg.č. 11-12. 
192 Jímž NS rozhodl o poměru věřitele k solidárním spoludlužníkům. 
193 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4.12.1937, sp.zn. R II 55/37. 
194 A to v případě pojistné smlouvy, kdy pojistitel hradil za pojištěného spoludlužníka a byl mu postoupen regresní 

nárok vůči nepojištěnému spoludlužníku. Vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19.10.1938, sp.zn. 

Rv I 513/38. 
195 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2.5.1936, sp.zn. R II 111/36, toto rozhodnutí se přiklonilo ke vzniku 

následného regresu i možnosti postoupení pohledávky, obdobně ROUČEK; SEDLÁČEK, § 896, marg.č. 2 a 6.  
196 Rakouská literatura se však přiklonila k vstoupení do postavení věřitele. KLANG, § 896, marg.č. 5 
197 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1876, marg.č. 16-17. 
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smyslem zákonné úpravy není regresní vztah vznikající mezi spoluvěřiteli opominout nebo 

naopak upustit. Regres mezi spoluvěřiteli je pouze následný, avšak jak autor uvádí výše, nevidí 

důvod, proč by nemělo být možné si sjednat i ujednání obdobné preventivnímu regresu. Toto 

ujednání samozřejmě nemusí být pro věřitele výhodné, v praxi by se dle autora pravděpodobně 

jednalo o proces brzdící celkový společný závazek, který by vedl až k prodlení na straně věřitelů. 

Ideálním postupem v praxi by dle autora byla dohoda spoluvěřitelů ohledně předání plnění 

vyzvaným spoludlužníkem po jejich podílech v určený čas. Tato dohoda by předcházela dni 

vyzvání dlužníka k plnění a vyzváním by došlo k jejímu porušení (ačkoliv vůči dlužníkovi toto 

nemá vliv, jelikož se jedná o vnitřní vztah mezi dlužníky. 

Starší úpravy198 upravují poměr mezi spoluvěřiteli, proto je literatuře i autorovi záhadou, 

proč se úprava poměrů nedostala i do stávající úpravy. Následný regres je úzce spjat s právem 

předstihu, kterému se autor věnuje hlouběji v následující kapitole, avšak existenci regresu 

dovozuje i Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích. Nejvyšší soud na regres mezi spoluvěřiteli 

odkázal vícekrát, zejména pak regresní nárok určil jako podmíněnou pohledávku, kterou je 

možno uplatnit v řízení o úpadku.199 Zvláštním případem je pak nedělitelné plnění, u kterého 

zákon výslovně vylučuje vnitřní poměr, není-li mezi spoluvěřiteli dohodnuto jinak. Tato úprava 

mimo jiné utvrzuje autora v jeho tezi o dohodnutí obdoby preventivního regresu mezi 

spoluvěřiteli, jelikož české pojetí následného regresu se blíží úsloví „všechno nebo nic“ 

v souvislosti s aktivním předstihem. 

 
198 Výslovně například OZ a OZO. 
199 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.2.2012, sp.zn. 29 Cdo 1788/2012, shodně také rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 30.5.2013, sp.zn. 29 Cdo 786/2012 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 

1702/2010. Jde tedy o případ, kdy je pohledávka podmíněna vznikem regresu, totiž vymožením plnění po 

dlužníkovi věřitelem, který je v uvedených případech úpadcem (tedy možným dlužníkem). 
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7. Solidarita u společných pohledávek 

V následující kapitole se autor bude věnovat solidaritě u společných pohledávek,200 bude 

se tedy jednat o náhled na společný závazek z pohledu věřitelů. Autor rozebere aspekty 

specifické pro aktivní solidaritu a následně posoudí jejich vhodnost z pohledu kontinuity právní 

úpravy. Aktivní solidarita sdílí aspekt povahy věci stejně jako pasivní solidarita, není tedy nutné 

výslovně použít obratu společně a nerozdílně pokud společná pohledávka vzniká například 

smlouvou. Zákon opět předpokládá situace, ve které dochází ke vzniku aktivní solidarity.201 

Rozhodnutí soudu zakládající aktivní solidaritu musí mít povahu konstitutivního rozhodnutí, 

avšak dle Lavického „v současné době patrně neexistuje ustanovení, které by umožňovalo soudu 

založit aktivní solidaritu.“202 

7.1 Institut aktivní solidarity 

Aktivní solidarita je v občanském zákoníku upravena v ustanoveních § 1877 a § 1878. 

Jedná se tedy závazek, ve kterém je více osob na straně věřitelské, které jsou zavázáni společně a 

nerozdílně, z toho pro spoluvěřitele plyne, že kterýkoliv z věřitelů může žádat celé plnění pro 

sebe. Naopak dlužník může plněním kterémukoliv věřiteli splnit celý dluh a dluh tímto zaniká. 

Stejně jako u pasivní solidarity platí, že je tolik závazků, kolik je právních vztahů. Literatura 

v tomto ohledu opět uvádí například prominutí dluhu, které má vliv na celý závazek.203 U 

dělitelného plnění je presumován jednoduchý závazek, ledaže smlouva, zákon či rozhodnutí 

soudu stanoví jinak. Také se můžeme setkat s aktivní solidaritou, která vyplývá z povahy věci. 

Nejvyšší soud k tomuto uvedl například případ bezdůvodného obohacení neoprávněným 

uživatelem věci.204 

7.1.1 Aktivní a pasivní předstih 

Základním nástrojem pro uspokojení věřitele, který je svázán společně a nerozdílně je 

aktivní předstih. Dle definice Roučka a Sedláčka je formulován větou: „Kdo o plnění požádá 

první“.205 Z uvedeného vyplývá, že úprava aktivního předstihu je již od dob OZO jednoznačná. 

Díky homogenitě úpravy je možné vyvozovat i právní důsledky. Jsou jimi tyto:  

 
200 Dále také aktivní solidarita. 
201 Například solidarita manželů, spolunálezců nebo osob jednajících jménem právnické osoby před jejím vznikem. 
202 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1877, marg.č. 11 
203 Tedy to, že zanikne pohledávka a celková pohledávka se o tuto pohledávku poníží, viz také PETROV; VÝTISK; 

BERAN a kol., § 1877, marg.č. 4 
204 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2008, sp.zn. 30 Cdo 4713/2007. 
205 Usn. § 892 OZO, ROUČEK a SEDLÁČEK, § 892, marg.č. 3 
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1) Dluh je vymahatelný pouze věřitelem, který vykonal aktivní předstih 2) Ostatním 

spoluvěřitelům je upřeno právo požadovat plnění předmětného dluhu, a to i za předpokladu, že 

dlužník předstihovému věřiteli neplnil. 3) Dlužník není oprávněn plnit ostatním spoluvěřitelům. 

Tyto tři body jsou výsledkem rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu i odborné literatury.206 Dle 

autora se tak aplikováním aktivního předstihu stává ze společného závazku závazek 

jednoduchý.207 Předstih má tedy za účel zabránit, aby dlužník plnil více věřitelům najednou, což 

rovněž vychází například z práva přihlásit podmíněnou pohledávku ohledně následného regresu, 

jak bylo vysvětleno v bodu 6.2.3. této diplomové práce.208 Aktivní předstih lze zřejmě mít i vůči 

části pohledávky, může tedy dojít k aplikování vícero aktivních předstihů, tedy k různým částem 

pohledávky, jak vyplývá i z judikatury Nejvyššího soudu.209 Nakonec může dojít i k situaci, kdy 

je předstih k celé pohledávce aplikován všemi věřiteli, v tom případě je dlužník povinen plnit 

všem, avšak spoluvěřitelé mu to musí umožnit. Mohou tak učinit například navržením setkání, či 

společným účtem. V opačném případě se věřitelé dostávají do prodlení, které vylučuje prodlení 

dlužníka.210 Právo předstihu se dá patrně i odložit dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o 

pozdější platnosti. Autor podotýká, že je tato myšlenka v souladu s úpravou mnohosti závazků a 

souhlasí s dopadem této mnohosti na právo předstihu. 

S aktivním předstihem souvisí i úprava vnitřního poměru mezi spoluvěřiteli. Na rozdíl od 

starších úprav je v dnešní úpravě absence úpravy vnitřního poměru u aktivní solidarity, jak autor 

blíže rozebíral v bodě 6.2.3. Jelikož je však jasné, že zákonodárci nešlo o ošizení spoluvěřitelů, 

kteří nevyužili aktivního předstihu, uvažuje literatura o podpůrném využití ustanovení § 1868.211 

Dopad užití této úpravy má za následek presumpci stejných podílů. Autor se vzhledem k vývoji 

úpravy aktivní solidarity přiklání k tomuto výkladu také, když druhá interpretace využívá druhou 

větu ustanovení § 1870, podle které by spoluvěřitel, který obdržel plnění, nebyl již ničím 

povinen vůči ostatním spoluvěřitelům. Výstižným případem této situace je situace spolu nálezců, 

není mezi nimi stanoven poměr, avšak každému z nich připadne polovina nálezného.212 Velikost 

podílů pak může být stanovena i soudem, stane se tak v případě, kdy domněnka rovnosti podílů 

 
206 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2008, sp.zn. 30 Cdo 4713/2007 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

28.2.2007, sp.zn. 28 Cdo 594/2006. Shodně s ŠVESTKA a kol., 2006, s. 913-914 a KRMČÁŘ; SPÁČIL a kol., 

2014, s. 157. 
207 Shodně i ROUČEK a SEDLÁČEK, § 894, marg.č. 5. 
208 Situace přihlášení podmíněné pohledávky do konkursního řízení. 
209 Opět rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2008, sp.zn. 30 Cdo 4713/2007 a rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 28.2.2007, sp.zn. 28 Cdo 594/2006. 
210 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 7. 
211 Konkrétně odkaz na spravování společné pohledávky podle zásad o spoluvlastnictví ve spojitosti s ust. § 1122 

odst. 3.  
212 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg. 10. Shodně i HULMÁK a kol., § 1877, marg.č. 18-22. 
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odporuje spravedlivému dělení a krátila by tak práva některých spoluvěřitelů.213 Změny 

vnitřního poměru lze však měnit i dohodou mezi věřiteli, a to rovněž po využití práva předstihu. 

Samostatnost závazku se pak odráží zejména u splatnosti a s ní spojeným prodlením a 

příslušenstvím a promlčením. Splatnost, jak vyplývá možnosti odložit splatnost dohodou mezi 

spoluvěřitelem a dlužníkem. Pokud je dlužník vyzván některým ze spoluvěřitelů a některý z jeho 

závazků vůči ostatním spoluvěřitelům má odloženou platnost, nemusí plnit ve výši závazku 

s odloženou splatností. Naproti tomu u prodlení se je nižší čas prodlení absorbován tím vyšším, 

tedy pokud vůči dvěma spoluvěřitelům je dlužník v prodlení dva týdny a vůči třetímu celý měsíc, 

je povinen uhradit dluh spolu s příslušenstvím za měsíc. Předpokládá se, že spoluvěřitelé si mezi 

sebou nerovnost v prodlení vyrovnají. Promlčení je obdobné jako kdyby došlo k prominutí dluhu 

v části promlčené pohledávky.214 

7.2 Změny aktivně solidárních závazků 

Změny aktivně solidárních závazků je možné si stejně jako u pasivně solidárních závazků 

rozdělit do změny obsahu závazku a změny v osobách závazků. Změny obsahu závazku 

literatura dělí na tři kategorie, a to změny obsahu závazku, které a) nemají ráz předstihu, b) mají 

c) ráz předstihu a změny obsahu závazku po předstihu. 

K závazkům nemajícím ráz předstihu pak uvádí literatura, že „před výkonem práva 

předstihu musí dohodu o změně závazku uzavřít dlužník a všichni věřitelé, jinak má účinky pouze 

mezi dlužníkem a konkrétním věřitelem. Může se jednat např. o sjednání splatnosti, promlčecí 

lhůty apod.“215 Vycházíme-li z předchozích závěrů v této kapitole, je tato interpretace zcela 

logická. 

Některá ujednání, lze však považovat za vykonání předstihu. Může jít o narovnání či 

novaci anebo přijetí dání namísto splnění.216 Prvorepubliková judikatura dospěla k závěru, že 

pokud byl spoluvěřitel, který využil práva předstihu plně uspokojen přijatým plněním, ačkoliv 

bylo v nižší výši než celková částka pohledávky, zanikla pohledávka ve zbývající částky a 

oprávnění ostatních spoluvěřitelů vymáhat po dlužníkovi pohledávku končí.217 Porod a Guričová 

však vyslovují myšlenku, kterou vylučují ponížení regresního nároku, tedy spoluvěřitel, který 

přijal dání či nižší částku je povinen plnit ostatním spoluvěřitelům dle jejich podílů.218 

 
213 Příkladem usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2004, sp.zn. 32 Odo 370/2003. 
214 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 14-16. 
215 Tamtéž, marg.č. 17. 
216 ROUČEK; SEDLÁČEK, § 894, marg.č. 2. 
217 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.7.1943, sp.zn. Rv I 191/43 
218 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 18. shodně HULMÁK a kol., § 

1877, marg.č. 35. 
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Finální změnou v obsahu závazku je změna po předstihu, touto změnou je myšlena 

dohoda mezi věřitelem, který využil předstihu a dlužníkem219 avšak tato změna opět nemá vliv 

na vnitřní poměr mezi spoluvěřiteli. 

7.2.1 Změna v osobě aktivně solidárního závazku 

Zajímavou modifikaci oproti jednoduchému závazku prodělalo postoupení pohledávky. 

Pokud je pohledávka postoupena před uplatněním předstihu, stává se nový věřitel solidárním 

věřitelem vedle ostatních. Dle Krčmáře se však nový věřitel stává jediným věřitel, který se může 

domáhat pohledávky, pokud je mu postoupena pohledávka, ve které již došlo k uplatnění 

předstihu.220 Oba případy však spojuje potenciální regresní dluh. Z toho důvodu se autor 

domnívá, že k nabytí celé pohledávky je třeba souhlasu všech ostatních spoluvěřitelů. V případě, 

kdy k tomuto souhlasu nedojde nastává situace, ve které je pohledávka vůči dlužníkovi 

postoupena a jeho závazek s původním věřitelem zanikl, regresní nároky v případě plnění 

novému věřiteli vznikají spoluvěřitelům vůči věřiteli původnímu221 a regresní nárok vůči jinému 

spoluvěřiteli, který uplatnil předstih, má věřitel nový. 

Souhlas všech věřitelů je obdobně vyžadován i v případě převzetí před uplatněním 

předstihu dluhu. Pokud je dluh převzat se souhlasem pouze některých spoluvěřitelů, je převzetí 

účinné pouze vůči těmto spoluvěřitelům.222 V této situaci je třeba podotknout, že příslušný 

spoluvěřitel je oprávněn vykonat předstih pouze vůči svému dlužníku, příslušný dlužník může 

plnit jen svému spoluvěřiteli a pokud je dluh splněn kterýmkoliv z dlužníků jejich příslušnému 

spoluvěřiteli, zaniká celý dluh.223 Pokud je převzetí dluhu datováno po výkonu práva předstihu, 

je vyžadován pouze souhlas předstižného věřitele. 

Ve stejném duchu se nese i přistoupení dluhu, je opět vyžadován souhlas všech věřitelů. 

Literatura však popisuje i případ, kdy dojde k přistoupení k dluhu se souhlasem části 

spoluvěřitelů. Patrně pak dochází ke vzniku pasivně solidárních závazků, může tedy dojít 

k rozšíření224 aktivně solidárního závazku o pasivně solidární mezi těmi věřiteli, kteří 

s přistoupením souhlasili. Vůči nesouhlasícím spoluvěřitelům je pak stále zavázán pouze 

původní dlužník. S tím jsou pojeny i důsledku použití práva předstihu, výhodnější postavení 

zastává skupina spoluvěřitelů, která souhlasila s přistoupením k dluhu, může totiž právo 

 
219 Nikdo jiný není oprávněný. 
220 KRČMÁŘ; SPÁČIL, op. cit., s. 157. 
221 Avšak nový věřitel povinen zajistit, aby původní věřitel nemusel plnit v souladu s ust. § 1889. 
222 ELIÁŠ a kol., s. 1470. 
223 Tedy i převzatý dluh druhého dlužníka. 
224 Dochází tedy k rozšíření aktivně solidárního závazku o pasivně solidární. 
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předstihu uplatnit vůči kterémukoliv ze spoludlužníků.225 Druhá skupina je tedy omezena 

možností vykonat právo předstihu pouze vůči původnímu dlužníkovi. Stále platí, že splnění 

dluhu kterýmkoliv z dlužníků zaniká celý dluh. Pokud jde o přistoupení dluhu po vykonání práva 

předstihu, je vyžadována dohoda mezi předstihovým věřitelem a dlužníkem. Na výši a vznik 

regresního nároku přistoupení k dluhu nemá vliv. 

Uznání dluhu nebo jeho zajištění je obdobně možné provést pouze vůči některému ze 

spoludlužníků, avšak pokud některý spoluvěřitel obdrží ze zajištění plnění nad rámec svého 

podílu, dojde ke vzniku regresního nároku mezi spoluvěřiteli. 226 

7.3 Zánik aktivně solidárních závazků 

K zániku aktivně solidárních závazků může dojít s uspokojením věřitelů či bez 

uspokojení věřitelů. Důležitým časovým milníkem pro zánik aktivně solidárních závazků je to, 

zdali zaniknou před vykonám práva předstihu či po vykonání práva předstihu. Jak bylo výše 

uvedeno, vykonáním předstihu prakticky dochází k transformaci aktivně solidárního závazku na 

závazek jednoduchý. 

7.3.1 Zánik aktivně solidárních závazků s uspokojením věřitele 

Specifickým zánikem aktivně solidárního závazku je dání místo splnění, tento druh 

zániku závazku, protože prakticky není možné ho z pohledu dlužníka vykonat, aniž by došlo 

k vykonání práva předstihu. Je tomu tak zejména proto, že žádný spoluvěřitel nemá povinnost 

přijmout jiné než dohodnuté plnění. Naproti tomu nic nebrání situaci, kdy jeden ze spoluvěřitelů 

osloví dlužníka s tím, že mu místo plnění něco dá, dochází tím k výkonu práva předstihu a 

dohodě o zániku závazku dáním.227 

Klasickým zánikem aktivně solidárního závazku bude splnění. Pokud plnil dlužník 

kterémukoliv ze spoluvěřitelů, jeho dluh zaniká. Jestliže však došlo k plnění pouze části dluhu, 

může po dlužníkovi kterýkoliv ze spoluvěřitelů žádat splnění zbytku dluhu, včetně spoluvěřitele, 

který částečné plnění přijal. Z tohoto je očividné, že nedochází k aplikaci předstihu, pokud se 

dlužník rozhodne platit určitému spoluvěřiteli, je to tedy i jakási ochrana pro ostatní 

spoluvěřitele.228 

Spoluvěřitelé můžou být uspokojeni i náhradním splněním dlužníka, jedná se o situaci, 

kdy dlužník plní do soudní úschovy, může tak činit, pokud jsou naplněny předpoklady 

 
225 Solidární spoludlužníci však mohou plnit pouze těm spoluvěřitelům, kteří s přistoupením souhlasili. 
226 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 22-23. 
227 Tamtéž, marg.č. 26, shodně HULMÁK a kol., § 1877, marg.č. 45. 
228 Tedy aditivní ochrana k následnému regresu. 
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v ustanovení § 1953.229 Dluh je tímto splněn a soud následně vyrozumí spoluvěřitele o přijetí 

plnění do soudní úschovy.230 

Započtení pohledávky dlužníka za věřitelem (případně i cizí pohledávky, je-li k tomu 

oprávněn) je možné do okamžiku předstihu. Dle ustanovení § 1984 odst. 2 však může započíst 

pouze do výše spoluvěřitelova podílu na společné pohledávce. Toto ustanovení dle autora 

relativně nadbytečné. Mohlo by dojít k započtení celé pohledávky a věřitel, jehož dluh vůči 

dlužníkovi byl započten by pak byl povinen vůči ostatním spoluvěřitelům v důsledku vzniku 

regresu. 

7.3.2 Zánik aktivně solidárních závazků bez uspokojení věřitele 

Dissolucí rozumíme dohodu o zániku závazku bez vzniku závazku nového, jedná se tedy 

o typ zániku aktivně solidárního závazku bez uspokojení věřitele. Dle starší literatury se však 

jedná o značně neefektivní způsob zániku závazku pro věřitele. S dissolucí se totiž pojí pouze 

zánik jednoho závazkového vztahu, mezi jedním ze spoluvěřitelů a dlužníkem. To má za 

následek pouze to, že po dlužníkovi nemůže požadovat plnění. Nezaniká tím jeho postavení ve 

vnitřním poměru mezi spoluvěřiteli. Mohl by po něm tedy být žádán následný regres.231 Tento 

názor je obdobný jako u pasivně solidárního závazku a autor se s ním neztotožňuje, má tedy za 

to, že dissolucí se celkový dluh poníží o dluh, který dohodou spoluvěřitele a dlužníka zanikl. 

Autor zastává názor, že dohoda je pouze v rámci podílu spoluvěřitele a dlužníka, nemůže tedy 

mít vliv na ostatní spoluvěřitele a nemohou být tímto ujednáním kráceni. 

S prominutím dluhu v rámci aktivní solidarity pojí i zvýšená odpovědnost spoluvěřitele, 

který dluh promíjí, je-li totiž dluh prominut až po vykonání práva předstihu, je promíjející 

spoluvěřitel stále v regresním vztahu vůči ostatním spoluvěřitelům. Prominutí dluhu před 

vykonáním práva předstihu dojde k aplikaci ustanovení § 1996 odst. 2: „Promine-li dlužníku 

dluh jeden z věřitelů oprávněných společně a nerozdílně, zbavuje to dlužníka dluhu v rozsahu 

podílu tohoto spoluvěřitele.“ 232 

Následná nemožnost plnění je u aktivně solidárního plnění z logiky věci objektivní. 

Pokud dojde k nemožnosti plnění je dlužník zpravidla neschopen plnit všem věřitelům. Pokud by 

však v nějakém případě došlo k nemožnosti plnění pouze vůči určitému spoluvěřiteli, je dle 

literatury možné, aby došlo k zániku závazku pouze v rozsahu podílu tohoto spoluvěřitele.233 

 
229 Jedná se spíše o ochranný institut dlužníka, avšak může sloužit i ve prospěch spoluvěřitelů, pokud by vznikly 

problémy na straně jednoho z nich. 
230 HULMÁK a kol., § 1877, marg.č. 46. 
231 HULMÁK a kol., § 1877, marg.č. 49. 
232 Tamtéž, marg.č. 50-51 a shodně PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 27. 
233 PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 28. 
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Kontroverzní je úprava splynutí v občanském zákoníku. Splynutí u aktivně solidárního 

závazku je protichůdně upraveno ve dvou různých ustanoveních234, což je nutno považovat za 

legislativní chybu. Vyvstává tedy otázka, jakým ustanovením se v praktických případech řídit. 

Autor srovnal oba komentáře k občanskému zákoníku a z tohoto srovnání došel k názoru, že se 

výsledný závěr obou komentářů rozchází. Dle Poroda a Guričové se v případě splynutí před 

vykonáním práva předstihu jedná o zásadně protichůdná pravidla, staví se tedy k použití 

výhradně ustanovení § 1994. Tedy v případě splynutí dluhu a pohledávky zaniká pohledávka do 

výše podílu spoluvěřitele, v jehož osobě se spojila.235 Pokud ke splynutí dojde po vykonání práva 

předstihu zanikne celá pohledávka, ale dojde ke vzniku regresního dluhu spoluvěřitele vůči 

ostatním spoluvěřitelům. Naproti tomu Lavický rozlišil protichůdná ustanovení na speciální236 a 

generální úpravu237 a říká, že „podle § 1878 odst. 2 má spojení pohledávky a dluhu v osobě 

jednoho ze spoluvěřitelů za následek, že tím zanikají též pohledávky ostatních spoluvěřitelů vůči 

dlužníku. Splynutí má v tomto případě objektivní účinky. Pokud tři osoby půjčily dlužníku určitou 

částku, dlužník zemřel a jeden ze solidárních věřitelů se stal jeho jediným dědicem, zanikne tím 

samozřejmě pohledávka, kterou měl tento solidární věřitel vůči zemřelému dlužníkovi, neboť 

nikdo nemůže být zároveň věřitelem a dlužníkem. Na základě § 1878 odst. 2 však zanikají i 

pohledávky zbývajících dvou solidárních věřitelů.“238 Na toto navazuje tím, že ačkoli zanikly 

původní pohledávky solidárních věřitelů, odrazí se v následném regresním vztahu. Na ostatní 

případy239 aplikuje ustanovení § 1994.240 

Autor z hlediska právní jistoty považuje za nejlepší řešení vyložit tuto problematiku 

způsobem, který odpovídá zažité praxi, tedy pravděpodobně interpretace dle Poroda, Guričové a 

Eliáše. Lavického myšlenka má smysl v případě, že by dotyčná ustanovení byla takto míněna 

zákonodárcem a nešlo pouze o legislativní chybu. 

 

 

 

 
234 Konkrétně ust. § 1878 odst. 2 a § 1994. 
235 POROD a GURIČOVÁ In: PETROV; VÝTISK; BERAN a kol., § 1877, marg.č. 29. Shodně ELIÁŠ, Karel. 

Problematická ustanovení nového Občanského zákoníku a jejich výklad. Bulletin–advokacie.cz, 26.11.2013.  
236 Ust. § 1878 odst. 2. 
237 Ust. § 1994. 
238 LAVICKÝ In: HULMÁK a kol., § 1878, marg.č. 7. 
239 Např. smrt spoluvěřitele. 
240 Tamtéž, marg.č. 7-8. 
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Závěr 

V této diplomové práci se autor zabývá institutem společných dluhů a pohledávek. Ačkoli 

na toto téma není široký výběr odborné literatury, došel autor ke svým závěrům díky studování 

vývoje společných závazků a jejich formování se ve společné dluhy a společné pohledávky. Jak 

plyne z autorova rozboru předchozích úprav, měly tyto úpravy své klady i zápory, je však 

zřejmé, že již úprava v OZO byla na svou dobu natolik zdařilá, že se mnohá ustanovení a zásady 

odráží i v úpravě dnešní. 

Předně je třeba vyvodit, že samotná otázka solidarity, jak ji známe dnes vychází 

z výsledku sporu o korealitu. Díky vlivu rozhodování Nejvyššího soudu i interpretacím většiny 

literatury již od 19. století jsou společné dluhy a pohledávky považovány za závazky specifické 

svou mnohostí. Pokud by tato otázka byla řešena opačně, vznikl by zásadní rozdíl a rozpor 

s dnešní úpravou – kupříkladu změny a zánik solidárních závazků by pravděpodobně nenabyly 

dnešní podoby. Česká právní úprava společných dluhů a pohledávek prodělala dlouhodobý 

vývoj, na který se autor zaměřil od platnosti OZO. Tato vskutku pokročilá úprava byla velkou 

inspirací i pro dnešní občanský zákoník. OZO však není jedinou úpravou, která byla důležitým 

milníkem v historii společných dluhů a pohledávek, proto by rád autor zmínil například ObZ. I 

přes neúspěšný pokus učinit ze společných závazků vždy závazky solidární, dochází i v ObZ 

k progresivním změnám. I když byl následný regres upraven již v OZO, k zakotvení 

preventivního regresu dochází až právě ve zmíněném ObZ, což dle autora reflektuje reakci 

zákonodárce na vývoj společných závazků z praktického hlediska. K větším změnám nedošlo ani 

v OZ, který se neúspěšně pokusil zakotvit stanovení podílů pro spoludlužníky soudem, bez 

ustanovení, na jehož základě by tak mohlo být učiněno. 

Autor se při rozebírání stávající úpravy držel systematiky občanského zákoníku ohledně 

společných dluhů a pohledávek, rozdělil si proto nejprve společný závazek dle plnění. Již ve 

společném závazku s nedělitelným plněním však dochází k problému s interpretací zákona. 

Ačkoli je úprava společného závazku s nedělitelným plněním velmi zdařilá, a oproti dřívějším 

úpravám zahrnuje i nerozlučné plnění, nedefinuje pojem jistoty. Autor je přesvědčen, že v rámci 

inspirace zákonodárce v rakouskou a německou úpravou, by i tento institut měl odrážet vývoj 

v zahraničních právních systémech. Tím by tedy došlo o rozšíření právní jistoty a nedošlo by k 

rozporuplným interpretacím plných nejistoty, co zákonodárce pojmem jistoty vlastně zamýšlel. 

Z hlediska dělitelného plnění došel autor ke zjištění, že stávající úprava je adekvátní pro tuto 

problematiku, a to i přes zjevnou podobnost ustanovení § 1871 odst. 2 a ustanovení § 1877. Díky 

vývoji judikatury Nejvyššího soudu je také zřejmé, že k vyjádření solidarity u závazku 
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s dělitelným plněním není třeba užít výslovných pojmů, ale jde i o případy, kdy solidarita 

vyplývá z povahy věci. 

Pasivní solidarita pak v občanském zákoníku nabyla nového rozměru, dochází totiž 

k zavedení jistých průlomů zásady solidarity, které lze nejlépe pozorovat u prominutí dluhu. 

Jedná se o ponížení dluhu o podíl spoludlužníka, jehož podíl zanikl. Porod a Guričová zastávají 

možnost využití tohoto postupu u všech ostatních možností zániku dluhu. Lavický se staví 

naproti tomu s tím, že se jedná o zásadní zásah do solidarity. Autor v tomto ohledu vyjádřil 

názor, že smyslem těchto průlomů je zvýšení spravedlnosti a právní jistoty. Rovněž také vyjádřil 

nutnost toho, aby došlo k přiblížení těchto analogickým případům užití průlomu solidarity. Jistě 

je možné přijmout tento průlom do solidarity za předpokladu, že nedojde ke krácení jedné ze 

stran závazku. Následně byl autorem shrnut i institut regresu, který od úpravy preventivního 

regresu v ObZ neprošel větší změnou. Autor však zákonodárci vytýká absenci poměru mezi 

spoluvěřitele. 

Závěrečnou kapitolu autor věnoval aktivní solidaritě, která je stižena legislativní chybou 

ohledně změny závazku, konkrétně splynutí. Duplikovaná úprava v ustanoveních § 1878 odst. 2 

a § 1994 je značnou legislativní chybou a autor se kloní k názoru literatury, která na případy 

splynutí aplikuje ustanovení § 1994, protože jiný výklad v teorii autorovi nedává mnoho smyslu. 

Otázkou je, jak se k tomuto problému vyjádří judikatura. Zbytek úpravy navazuje na starší 

úpravy a zdárně řeší úpravu před využitím práva předstihu i po využití práva předstihu. 

Autor pokládá úpravu společných dluhů a pohledávek za vcelku obstojnou a navazující 

na předchozí úpravy. Ačkoliv má stávající úprava ze strany zákonodárce své zápory, judikatura 

se v tomto ohledu již ustálila. K větší změně dle autora došlo po procesní stránce. Nejvyšší soud 

ve svém rozhodování totiž oproti předchozímu výkladu dovodil, že určení solidarity závazku je 

dimenzí hmotného práva, tudíž absence tohoto určení nezpůsobuje neurčitost žaloby. 
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Seznam zkratek 

občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

ObZ – zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

OZO – zákon č. 946/1811 Sb. obecný zákoník občanský 

Nejvyšší soud či NS – Nejvyšší soud České republiky 
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Společné dluhy a pohledávky 

Abstrakt 

 

Autor se ve své diplomové práci zabývá institutem společných dluhů a pohledávek. 

V průběhu práce autor poukazuje na rozdíly v dosavadních úpravách, také však na protichůdné 

názory literatury a nabízí svůj názor k  řešení těchto problémů. V úvodní části autor nastíní 

pojmy, kterými se dále v práci zaobírá. Následuje vývoj společných dluhů a pohledávek 

v minulých úpravách, kterým autor věnuje velkou pozornost, zejména pro použitelnost této 

úpravy i v dnešní době. Autor se dále zabývá dnešní úpravou společných dluhů a pohledávek 

následujíc osnovu úpravy v občanském zákoníku. První kapitolou věnující hlouběji se současné 

úpravě je tedy závazek s nedělitelným plněním. Autor poukazuje na problematiku solidárního 

nedílného a nerozlučného plnění. Logicky navazující kapitolou je kapitola plnění dělitelného, ve 

kterém se autor věnuje zejména řešení podílů mezi stranou závazku, na které je pluralita. 

Nejobsáhlejší částí práce je kapitola pátá, která se zevrubně věnuje pasivně solidárním 

závazkům, včetně jejich změn i zániku. Autor v této části mimo jiné zhodnocuje koncepci 

solidarity a jak je vnímána v moderní literatuře, oproti výkladu, který byl po léta přijímán a 

aplikován judikaturou i zákonodárcem. Část obsahu je věnována i procesním otázkám, autor 

zejména poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu, který jde proti ustálené praxi, tedy vymezení 

solidárního závazku v petitu žaloby. Následuje kapitola, ve které je přiblížen regres preventivní i 

následný, a jak je vnímán na straně dlužníka i věřitele. Závěrečnou část práce autor věnuje 

aktivní solidaritě, tedy pojmu, který je od doby svého vzniku v českém právu téměř neměnným. 

Autor se snaží přiblížit i problematiku zániku závazku splynutím, jelikož se jedná o notoricky 

známou legislativní chybu občanského zákoníku. Závěr autor koncipuje jako souhrn všech 

poznatků v různých kapitolách, včetně autorových představ de lege ferenda. 
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Joint debts and joint claims 

Abstract 

In his diploma thesis, the author deals with the institute of joint debts and joint claims. 

During the course of writing the thesis, the author points out the differences in up to now 

regulations, but also the conflicting views of literature and offers his opinion on the solution to 

these problems. In the introductory part, the author outlines the concepts, which he further deals 

with in the thesis. The development of joint debts and joint claims in the previous regulations 

follows, to which the author pays great attention, especially for the applicability of these 

regulations even today. The author also deals with today's regulation of joint debts and joint 

claims following the outline of the regulation in the Civil Code. The first chapter devoted more 

deeply to the current regulation is therefore a commitment with indivisible performance. The 

author points out the issue of solidarity-based and inseparable performance. The logically 

following chapter is the chapter of divisible performance, in which the author deals mainly with 

the solution of shares between the party of obligation, which is pluralistic. The most 

comprehensive part of the work is the fifth chapter, which deals in detail with passive solidarity 

obligations, including their changes and termination. In this section, the author evaluates, among 

other things, the concept of solidarity and how it is perceived in modern literature, in contrast to 

the interpretation that has been accepted and applied by case law and the legislature for years. 

Part of the content is also devoted to procedural issues, the author especially points to the 

judgment of the Supreme Court, which goes against established practice, i.e., the definition of 

solidary obligation the demand for relief. The following chapter describes the preventive and 

subsequent regression, and how it is perceived on the part of the debtor and on the part of the 

creditor. The author devotes the final part of the thesis to active solidarity, a concept that has 

been almost unchanged in Czech law since its inception. The author also tries to approach the 

issue of termination of the obligation by merging, as this is a notorious legislative error of the 

Civil Code. The author draws the conclusion as a summary of all knowledge in various chapters, 

including the author's ideas de lege ferenda. 
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