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Darování a jeho modality 

 

Autorka se s velkým zaujetím pustila do kvalifikovaného rozboru klasického smluvního 

typu, kterým darování bezesporu je. Právní základy tohoto smluvního typu lze bez problémů najít 

v právu římském . Jde o téma, které sice není originální, nicméně nová právní úprava v 

občanském zákoníku přináší kromě relativně podrobné úpravy i celou řadu otázek, na které 

autorka hledá odpověď. Již samo rozvržení diplomové práce zasluhuje uznání. Autorka nejprve 

zkoumá pojmové znaky darování k nimž správně řadí bezúplatnost a dobrovolnost, aby následně 

odlišila darování podle občanského zákoníku od jiných podobných jednání (veřejné sbírky, 

sponzoring, darování orgánů a tkání). Přesvědčivě vyznívá i její úvaha nad slibem daru v  

konfrontaci s ustanovením § 2056 občanského zákoníku. 

 V další části diplomové práce autorka podrobně odlišuje darovací smlouvou reálnou od 

darovací smlouvy konsenzuální. Jejich odlišnost se mimo jiné projevuje i v rozdílných 

požadavcích na formu darovací smlouvu. V této souvislosti autorka podává zajímavý výklad o 

odstoupení od darovací smlouvy a o odepření daru, změní-li se okolnosti na straně dárce (2059). 

Pozornost zasluhuje i ustanovení § 2058 obč. zákoníku, které umožňuje darovat veškerý 

současný majetek, případně i polovinu majetku budoucího. Lze takto darovat dědictví ? A pokud 

ano, kdy ? 

Čtenáři je v další části diplomové práce podrobně seznámen s jednotlivými modalitami 

darování, které autorka zasvěceně rozebírá na stránce 23 až 34 (odměnné darování, darování 

podpory, darování s příkazem, darování s účelovým určením aj.). Občanský zákoník přináší i 

podrobnou úpravu odvolání daru pro nouzi dárce a odvolání daru pro nevděk. Bude nepochybně 

zajímavé sledovat vývoj judikatury v této oblasti. Správně autorka nepřehlédla ani význam a 

právní účinky darování v rámci právní úpravy společného jmění manželů (darování manžely 

třetím osobám, dary třetích osob manželům), zejména však rozebírá důsledky které může mít 

realizované darování v řízení o pozůstalosti (započtení na povinný díl a na dědický podíl). 

Autorka se odvážně pustila i do komparace s právní úpravou darování podle občanského 

zákoníku Ruské federace, počin v dnešní době spíše výjimečný.  



Diplomantka se v práci neomezila jen na dogmatický výklad soukromoprávní úpravy, 

nýbrž se zabývá i daňovými aspekty darování. Podrobně čtenáře seznamuje s integrací daně 

darovací do daně z příjmů. Z historického pohledu lze připomenout, že pokud kdy došlo k odlišné 

sazbě daně darovací a daně z úplatných převodů, mělo to v právní praxi vždy za následek zvýšení 

počtu těch smluvních typů, které byly zatíženy nižší daňovou sazbou, aniž by k tomu mnohdy 

směřovala vůle stran. 

Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni, i když vázanost autorky na komentářové 

výklady (Elischer, Bednář, Kasík) je více než zřetelná. Oproti tomu postrádám starší civilistikou 

literaturu (Krčmář, Sedláček, Mayer). 

Autorka splnila požadavky kladené na tento druh prací, a proto oponovanou diplomovou 

práci doporučují k obhajobě.  

 

 

K rozpravě navrhují problematiku darování pro případ smrti. 
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