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Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá darováním a jeho modalitami. Vzhledem ke 

skutečnosti, že darovací smlouva je velmi často uzavíranou pojmenovanou smlouvou, 

která je stejně jako smlouva kupní či směnná právním titulem převodu vlastnického 

práva, jedná se o téma aktuální a pro praxi užitečné. 

Cílem této práce je analyzovat současnou právní úpravu darování, a to za použití 

relevantní judikatury. Tato práce se skládá z osmi kapitol, které jsou pro větší 

přehlednost dále logicky členěny na podkapitoly. 

Úvodní kapitola pojednává obecně o darování, především pak o jeho pojmových 

znacích, kterými jsou bezúplatnost, dobrovolnost a předmět daru. Samostatné 

podkapitoly jsou pak zaměřeny na odlišení darování od podobných jednání a slib daru. 

Druhá kapitola se zabývá samotnou právní úpravou darovací smlouvy, přičemž na 

prvním místě jsou zde nastíněny rozdíly mezi reálnou a konsensuální darovací 

smlouvou. V rámci této části práce je rovněž krátce pojednáno o převodu vlastnického 

práva k darované věci. Zvláštní podkapitola je věnována stranám a subjektům darovací 

smlouvy. V rámci této kapitoly je také pojednáno o formě darovací smlouvy a o 

odstoupení od darovací smlouvy a odepření daru. 

Ústřední kapitolou je kapitola třetí, která je věnována jednotlivým modalitám 

darování. Podrobně je zde pojednáno o darování odměnném, darování vzájemném, 

darování podpory, darování pro případ smrti a o darování s příkazem. Dále je zde 

věnována pozornost darování s účelovým určením, darování pod podmínkou i jiným 

vedlejším doložkám a výhradám, které mohou být s darovací smlouvou spojeny.  

Čtvrtá kapitola se krátce zabývá možnými způsoby zániku závazku z darování, 

přičemž o odvolání daru pro nouzi dárce a odvolání daru pro nevděk obdarovaného je 

podrobněji pojednáno v samostatné páté kapitole. 

Šestá kapitola se věnuje krátce institutu dědického práva, který s darováním také 

úzce souvisí, a to započtení na povinný díl a na dědický podíl. 

Sedmá kapitola je věnována srovnání tuzemské právní úpravy darování s právní 

úpravou Ruské Federace. V této části práce jsou analyzována příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku Ruské Federace za současné komparace s tuzemskou právní 

úpravou. 
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Závěrečná kapitola této práce je zaměřena na darování z pohledu daňového práva, a 

to zejména s ohledem na změny, které nastaly s účinností od 1. 1. 2014. 

 


