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Úvod 

Tato práce se zabývá darováním a jeho modalitami. Podle mého názoru se jedná o 

téma aktuální a pro praxi užitečné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že darovací 

smlouva je velmi často uzavíranou pojmenovanou smlouvou, která je stejně jako 

smlouva kupní či směnná právním titulem převodu vlastnického práva. 

Cílem této práce je podat ucelený výklad o institutu darování a jeho modalitách, a 

to za použití relevantní judikatury. Aby byl výklad komplexní, budou v této práci 

podrobně analyzována nejen příslušná ustanovení o darování, tedy ustanovení 

§ 2055 a násl. o. z., ale rovněž související ustanovení manželského majetkového práva, 

dědického práva či práva daňového. Této problematice se tak budu věnovat nejen 

z pohledu soukromého práva, ale rovněž z pohledu práva veřejného. 

Práce je tedy koncipována jako podrobná a ucelená právní analýza současné právní 

úpravy darování. 

V úvodní kapitole se po stručném vymezení institutu darování budu podrobně 

zabývat jeho pojmovými znaky, kterými jsou bezúplatnost, dobrovolnost a předmět 

daru. Rovněž se zde zaměřím na odlišení darování od podobných jednání a slib daru. 

Druhá kapitola bude zaměřena na samotnou právní úpravu darovací smlouvy, 

přičemž na prvním místě zde budou nastíněny rozdíly mezi reálnou a konsensuální 

darovací smlouvou. V rámci této části práce bude rovněž krátce pojednáno o převodu 

vlastnického práva k darované věci. Zvláštní podkapitola bude věnována stranám a 

subjektům darovací smlouvy, v rámci níž pak bude pojednáno mimo jiné také o 

zvláštním případu darování, kdy je obdarovaným osoba, která provozuje zařízení, kde 

se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osoba, která takové zařízení 

spravuje nebo je v něm zaměstnána. Dále se na tomto místě zaměřím krátce na 

problematiku darování ve vztahu ke společnému jmění manželů. V rámci této kapitoly 

bude pojednáno také o formě darovací smlouvy a o odstoupení od darovací smlouvy a 

odepření daru. 

Ústřední kapitola této práce bude věnována jednotlivým modalitám darování. 

Podrobně zde bude pojednáno o darování odměnném, darování vzájemném, darování 

podpory, darování pro případ smrti a o darování s příkazem. Rovněž se zde zaměřím na 
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darování s účelovým určením a darování pod podmínkou. Dále zde budou rozebrány i 

jiné vedlejší doložky a výhrady, které mohou být s darovací smlouvou spojeny.  

V další kapitole se budu krátce zabývat možnými způsoby zániku závazku 

z darování, přičemž v samostatné kapitole pak bude podrobněji pojednáno o odvolání 

daru, a to o odvolání daru pro nouzi dárce a odvolání daru pro nevděk obdarovaného. 

V souvislosti s darováním považuji za vhodné věnovat se krátce také institutu 

dědického práva, kterým je kolace, tj. započtení na povinný díl a na dědický podíl. 

Předposlední kapitola této práce bude věnována srovnání tuzemské právní úpravy 

darování s právní úpravou Ruské Federace. Na tomto místě tak budou analyzována 

příslušná ustanovení Občanského zákoníku Ruské Federace za současné komparace 

s tuzemskou právní úpravou. 

V závěrečné kapitole se zaměřím na darování z pohledu daňového práva, a to 

zejména s ohledem na změny, které nastaly s účinností od 1. 1. 2014. V praxi totiž často 

vyvstávají otázky, zda a jaké dani podléhá darování. Z toho důvodu se pokusím tuto 

problematiku objasnit, neboť se domnívám, že z hlediska praxe je nezbytné znát nejen 

soukromoprávní úpravu darování, ale rovněž veškeré souvislosti, včetně daňových 

aspektů darování. 
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1. Obecně k darování 

Darování (donatio) bylo již v prvotních lidských společenstvích užíváno jako 

všeobecná smluvní forma pro nabývání majetku, resp. majetkových práv. Teprve 

později se z darování vyvinuly další smluvní typy, jako je například směna či koupě a 

prodej.
1
 

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se 

zavazuje věc bezplatně převést do vlastnictví obdarovaného a obdarovaný dar nebo 

nabídku daru přijímá (§ 2055 odst. 1 o. z.). Darovací smlouva je tak právním důvodem 

vzniku asynallagmatického závazku, jehož podstatou je dobrovolné a bezplatné 

poskytnutí daru (tj. převod vlastnického práva k věci), kterým dárce sleduje zejména 

zvětšení majetku obdarovaného, a to jako projev své štědrosti, velkorysosti či vděku 

(animus donandi).
2
 

1.1.  Pojmové znaky darování 

Pojmovým znakem darování jsou dle důvodové zprávy takové projevy vůle dárce a 

obdarovaného, ze kterých je smluvním stranám zřejmé, že na sebe berou právní 

závazek, a konsens těchto projevů vůle. Tím se darování odlišuje od jiných liberalit, u 

nichž není vůle stran se smluvně vázat.
3
 Mezi pojmové znaky darování patří rovněž 

bezúplatnost, dobrovolnost a předmět daru, o nichž bude podrobně pojednáno níže. 

1.1.1. Bezúplatnost 

Darovací smlouva je smlouvou bezúplatnou, při níž se za poskytnutí majetkové 

výhody nedostává dárci od obdarovaného žádného majetkového ekvivalentu. 

Z majetkového hlediska je tudíž smlouvou pro dárce jednostranně nevýhodnou, jelikož 

majetková výhoda poskytnutá obdarovanému znamená ztrátu v majetkových poměrech 

dárce.
4
 Bezúplatností se tedy rozumí absence jakéhokoli protiplnění, které by mělo 

                                                 
1
 ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. Praha: Linde, 2008. 2 sv. str. 1876 
2
 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 614 
3
 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 803 - 804 
4
 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 1993, sp. zn. 7 Cdo 75/92 
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majetkový charakter. Požadavku bezúplatnosti darování však neodporuje, pokud bude 

společně s darováním ujednána povinnost obdarovaného k určité protislužbě, ke splnění 

jiné podmínky či k přijetí příkazu, za předpokladu, že tato protislužba či plnění nebude 

mít majetkovou povahu.
5
 Výše uvedené vyplývá mimo jiné také z usnesení Nejvyššího 

soudu ČR, které říká: „Bezúplatnost je charakterizována tím, že za dar, příp. darovací 

slib, nemá dárce dostat nic, co by mělo majetkovou hodnotu. Nelze ovšem vyloučit 

darování, s nímž je spojen závazek obdarovaného k protislužbě, která nemá majetkovou 

hodnotu.“
6
 Příkladem může být sjednání závazku obdarovaného k uzavření budoucí 

nájemní smlouvy s dárcem, podle které mu přenechá předmět daru k dočasnému 

užívání.
7
 Nejvyšší soud ČR v této souvislosti dovodil, že: „darovací smlouva není 

neplatná jen proto, že se v ní obdarovaný (vedle přijetí daru) zavázal uzavřít s dárcem 

(dárci) budoucí nájemní smlouvu, na jejímž základě přenechá za úplatu dárci (dárcům) 

předmět daru k dočasnému užívání.“
8
 

Určení, zda se jedná o smlouvu úplatnou či bezúplatnou, závisí na vůli smluvních 

stran, přičemž rozhodující je okamžik uzavření smlouvy. Je možné, aby strany uzavřely 

i tzv. smíšenou darovací smlouvu (negotium mixtum cum donatione). V takových 

případech je sice protihodnota poskytována, ovšem z vůle stran je nižší, a tudíž je 

v nepoměru k získanému majetkovému prospěchu. To znamená, že dárce převádí určitý 

předmět zčásti úplatně a zčásti bezúplatně, přičemž je to takto ujednáno mezi stranami. 

Ustanovení o darování se použijí na smíšenou smlouvu pouze v takovém rozsahu, 

v jakém hodnota plnění jedné strany převyšuje poskytovanou úplatu, tedy pouze na to, 

co je skutečným darováním. Ve zbývajícím rozsahu se bude smlouva posuzovat podle 

jiných příslušných ustanovení, např. o kupní smlouvě. Rozhodující je zde však úmysl 

smluvních stran, tj. o darování se bude jednat tehdy, jestliže smluvní strany projevily 

vůli z části darovat a z části převést předmět za úplatu.
9
 

                                                 
5
 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 624 
6
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo 2293/2011 

7
 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 624 
8
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4023/2007 

9
 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 624 
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1.1.2. Dobrovolnost 

Dalším pojmovým znakem darování je dobrovolnost, tj. absence jakékoliv právní 

povinnosti poskytnout bezúplatné plnění. V rozporu s tímto požadavkem jsou tedy 

případy, kdy ten kdo plní, k tomu má povinnost uloženou objektivním právem či 

rozhodnutím orgánu veřejné moci.
10

 

Tímto pojmovým znakem se zabýval také Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí: 

„Pro darovací smlouvu je charakteristická dobrovolnost na straně dárce, skutečnost, že 

dárce neměl k poskytnutí majetkového plnění právní povinnost, a především okolnost, že 

věc (či jiný majetkový prospěch) je obdarovanému poskytována bezúplatně.“
11

 

Darováním tedy není např. plnění vyživovací povinnosti, zaplacení nálezného 

(§ 1056 o. z.), vydání užitků z cizí věci nepoctivým držitelem (§ 1000 o. z.) či plnění na 

promlčenou nebo jinou naturální pohledávku.
12

 

V případě, že plnění není uloženo právní povinností, nýbrž se jedná pouze o plnění 

určité společenské nebo mravní povinnosti (např. narozeniny, dárek k Vánocům, dar 

zachránci apod.), může jít o darování ve smyslu ustanovení § 2055 o. z., ovšem jen za 

předpokladu, že je dán animus contrahendi, tj. že strany měly úmysl se smluvně 

zavázat.
13

 

Požadavek dobrovolnosti není omezen pouze na osobu dárce, ale je předpokládán 

také na straně obdarovaného, tj. zásadně není možné nikoho nutit, aby dar přijal či 

nepřijal. Objektivní právo však zakotvuje určité výjimky, které tento požadavek 

prolamují. Například insolvenční zákon z důvodu ochrany věřitelů v ust. § 246 odst. 4 

stanoví, že právní jednání, kterým dlužník po prohlášení konkursu odmítne přijetí daru 

nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatné. Naopak zákoník práce 

v ust. § 303 odst. 2 písm. c) zakazuje určitým skupinám zaměstnanců v souvislosti 

s výkonem jejich zaměstnání přijímat dary nebo jiné výhody, ledaže by se jednalo o 

dary nebo výhody poskytované zaměstnavatelem, u kterého jsou zaměstnáni.
14

 

                                                 
10

 Tamtéž, str. 624 - 625 
11

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. listopadu 1994, sp. zn. 3 Cdo 355/93, uveřejněný v 

časopise Právní rozhledy, 1995, č. 2, str. 69a 
12

 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 625 
13

 Tamtéž, str. 625 
14

 Tamtéž, str. 625 
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1.1.3. Předmět darování 

Mezi pojmové znaky darování patří také předmět daru. Je možné darovat pouze 

způsobilý předmět daru, tj. předmětem daru nemůže být věc, která je vyloučena 

z právního obchodu (res extra comercium).
15

  

Předchozí právní úprava vymezovala objekt darování nikoli pojmem „věc“, nýbrž 

pojmem „něco“, který v sobě zahrnoval i ostatní (nevěcné) předměty občanskoprávních 

vztahů, které bylo možné darovat. Předmětem daru tak mohlo být cokoli, co mělo 

majetkovou hodnotu a bylo možné převést na obdarovaného. Občanský zákoník se 

navrátil ke koncepci širokého pojetí věci, jak ji zakotvoval obecný zákoník občanský. 

Věcí v právním smyslu je podle občanského zákoníku vše, co je rozdílné od osoby a 

slouží potřebě lidí (srov. § 489 o. z.). Předmětem daru budou nejčastěji věci hmotné, a 

to jak movité, tak i nemovité. Samostatným předmětem daru mohou být také plody a 

užitky věci. Předmětem darování mohou být rovněž vlasy nebo obdobné části lidského 

těla, které je možné bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou 

obnovují. Objektem darování může být i zvíře, přestože není věcí, jelikož to není 

v rozporu s jeho povahou živého a smysly nadaného tvora. Darovat lze také věc 

hromadnou jakožto soubor jednotlivých věcí, obchodní závod jakožto organizovaný 

soubor jmění, cenné papíry, obchodní podíl apod.
16

 Předmětem darování tedy může být 

i závod, přestože se jedná o soubor jmění, jenž zahrnuje nejen věci, ale také dluhy. Na 

darování závodu se pak použijí přiměřeně ustanovení § 2175 a násl. o. z. o koupi 

závodu.
17

 Předmětem darování může být také spoluvlastnický podíl na věci, neboť jak 

dovodil Nejvyšší soud ČR, má charakter samostatné věci.
18

 

 Součást věci (§ 505 o. z.) není samostatným předmětem práv a povinností, a tudíž 

nemůže být předmětem darování. Vzhledem k uplatnění zásady superficies solo cedit 

jsou stavby zřízené na pozemku součástí pozemku, a nemohou tedy být samostatným 

předmětem darování. Pokud jde o příslušenství věci (§ 510 o. z.), uplatňuje se zásada, 

                                                 
15

 Tamtéž, str. 621 
16

 Tamtéž, str. 621 – 622 
17

 BEDNÁŘ, V.; KASÍK, P. in HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní 

část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 3 
18

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. března 2001, sp. zn. 26 Cdo 2864/2000 
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že příslušenství sleduje osud věci hlavní (accessorium sequitur principale), a zpravidla 

tedy nebývá samostatným předmětem darování.
19

  

Objektem darování mohou být rovněž věci nehmotné, tj. práva, jejichž povaha to 

připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Předmětem darování tak může být např. 

pohledávka, jakožto subjektivní právo věřitele na plnění.
20

 

Dárce může darovat také veškerý svůj současný majetek. Majetkem dárce se 

rozumí souhrn všeho, co dárci patří (srov. § 495 o. z.). Jedná se však pouze o souhrn 

kladných položek (aktiv), které společně s dluhy (pasivy) tvoří jeho jmění. I při takto 

široce vymezeném předmětu daru (veškerý současný majetek dárce) je nutné myslet na 

určitost darovací smlouvy, tj. na požadavek, že předmět daru má být určitý. Rozsah 

darovaného majetku tak bude zpravidla vázán k okamžiku účinnosti darovací smlouvy. 

Dárce může darovat i poměrnou část svého veškerého majetku (např. jednu polovinu, 

dvě třetiny apod.), i když to občanský zákoník výslovně nestanoví. V takových 

případech však bude nutné ve smlouvě dohodnout, jakým způsobem bude tato poměrná 

část určena. V opačném případě by byl předmět darování neurčitý a šlo by o zdánlivé 

darování. Tuto vadu by však mohly strany darovací smlouvy odstranit konvalidací, tj. 

dodatečným vyjasněním toho, co je předmětem darování (srov. § 553 odst. 2 o. z.).
21

 

Občanský zákoník rozlišuje jednak současný majetek, a dále majetek budoucí, přičemž 

současným majetkem se rozumí majetek, který dárce vlastní k okamžiku uzavření 

darovací smlouvy a majetkem budoucím se rozumí to, co k současnému majetku teprve 

přibude v budoucnu.
22

 Dle ustanovení § 2058 odst. 1 o. z. je možné darovat i budoucí 

majetek, tedy majetek, který dárce nabude až po uzavření darovací smlouvy. Občanský 

zákoník však po vzoru obecného zákoníku občanského zavedl omezení takové 

bezúplatné dispozice na polovinu budoucího majetku, a to z důvodu ochrany dárce, jenž 

si nemůže být vždy vědom, jaký bude rozsah jeho budoucího majetku.
23

 

Občanský zákoník v ustanovení § 2058 odst. 2 upravuje darování věci, kterou dárce 

ještě nemá. Takové darování bude platné, jen pokud se dárce v darovací smlouvě zaváže 
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danou věc nabýt do svého vlastnictví. Je tedy možné, aby dárce platně daroval věc, 

která má v budoucnu teprve vzniknout, resp. ke které v budoucnu nabude vlastnické 

právo.
24

 Rozdíl mezi právní úpravou darování budoucího majetku podle § 2058 odst. 1 

o. z. a darováním věci, kterou dárce nemá podle § 2058 odst. 2 o. z. spočívá v tom, že 

podle druhého odstavce se posoudí případy, kdy má být předmětem daru konkrétní věc, 

zatímco podle odstavce prvního se budou posuzovat případy, kdy jde o budoucí majetek 

dárce bez bližšího určení.
25

 

Pokud někdo daruje vědomě cizí věc a zatají to obdarovanému, je povinen nahradit 

škodu, která z toho vznikne (srov. § 2065 o. z.). Předpokladem tedy je, že dárce věděl o 

této právní vadě a současně tuto skutečnost obdarovanému zatajil. Povinnost nahradit 

škodu obdarovanému vzniká, pokud jsou naplněny všechny zákonné předpoklady, tj. 

vědomost dárce o právní vadě a její zatajení obdarovanému, vznik škody, příčinná 

souvislost mezi protiprávním jednáním dárce a škodlivým následkem. Škodou se 

rozumí újma na jmění obdarovaného, přičemž se nahradí skutečná škoda (damnum 

emergens) a ušlý zisk (lucrum cessans). Škodu tak mohou při vědomém darování věci 

cizí představovat zejména náklady, které obdarovaný vynaložil ve sporu o určení 

vlastnického práva, popř. ve sporu o vydání darované věci. V případě, že byla darována 

cizí věc, může obdarovaný nabýt vlastnické právo k této věci za předpokladu, že 

prokáže dobrou víru v oprávnění převodce (dárce) převést vlastnické právo k předmětu 

daru (srov. nabytí od neoprávněného dle § 1111 o. z.). Avšak ve sporu se skutečným 

vlastníkem věci musí obdarovaný ustoupit, prokáže-li vlastník, že pozbyl předmět daru 

ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu (např. krádeží, loupeží apod.). 

V takovém případě by musel obdarovaný věc vydat tomuto skutečnému vlastníkovi.
26

 

V praxi může nastat také situace, kdy dárce daruje cizí věc nevědomky. Podle 

důvodové zprávy se taková situace posoudí podle ustanovení o omylu a podle obecné 

úpravy náhrady škody.
27

 Použití ustanovení o omylu by však přicházelo v úvahu jen 

v případě, že by dárce nevědomky daroval cizí věc (přehlédnutím, nedopatřením), 

přičemž obdarovaný by o tomto pochybení věděl, resp. by jej v tento omyl uvedl. 
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V takovém případě by byla darovací smlouva relativně neplatná. Nevěděl-li však o 

omylu dárce ani obdarovaný, není možné ustanovení o neplatnosti právního jednání pro 

omyl aplikovat. Rovněž zde by se tak přiměřeně použila úprava týkající se nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného (srov. § 1111 o. z.), jak již byla popsána výše.
28

 

Dárce je povinen obdarovanému nahradit škodu také v případě, že škoda vznikla 

z vady darované věci, jestliže dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. 

Darovaná věc může mít jak vady faktické (např. vady v jakosti, množství či hmotnosti), 

tak i jiné vady právní, než je dar cizí věci, tj. nedostatek vlastnického práva dárce, o 

němž bylo pojednáno výše. Dárce je pak povinen na takovou vadu obdarovaného 

upozornit nejpozději při uzavírání darovací smlouvy. Pokud dárce o vadě ví a 

obdarovaného na ni neupozorní, je povinen nahradit obdarovanému škodu, jež mu 

z vady daru vznikla. Může jít jednak o škodu, která vznikla přímo na předmětu daru, 

dále také o škodu, jež vznikla na jiných věcech nebo se rovněž může jednat o újmu na 

zdraví obdarovaného či třetí osoby.
29

 

Občanský zákoník přiznává obdarovanému, vedle práva na náhradu škody při 

vědomém darování cizí věci a práva na náhradu škody způsobené vadou darované věci, 

také právo od darovací smlouvy z těchto důvodů odstoupit a dar vrátit. Toto právo však 

obdarovanému vznikne pouze v případě, že dárce o vadě darované věci věděl a 

neupozornil na ni. Právo odstoupit od smlouvy a dar vrátit je právem majetkovým, a 

tudíž podléhá promlčení. K promlčení dojde uplynutím tříleté promlčecí lhůty (§ 629 

odst. 1 o. z.), která počne běžet ode dne, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé, tj. 

ode dne, kdy se obdarovaný dozvěděl o vadě daru a o dalších rozhodných okolnostech 

stanovených hmotným právem (§ 2065 o. z.). Odstoupením od darovací smlouvy dojde 

k jejímu zániku, a to s účinky ex tunc. V důsledku odstoupení od darovací smlouvy tak 

stranám zaniknou práva a povinnosti plynoucí z darování, avšak vzniknou jim další 

práva a povinnosti, a to v závislosti na tom, která ze stran má darovanou věc u sebe. 

V případě, že má darovanou věc u sebe obdarovaný, je nejen oprávněn, ale také povinen 

věc vrátit dárci a dárce má právo na vrácení daru a zároveň povinnost vrácený dar 
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převzít. Strany tedy mají povinnost poskytnout určitou součinnost. Pokud však již má 

dárce z nějakého důvodu darovanou věc u sebe, tato práva a povinnosti odpadají.
30

 

1.2.  Odlišení darování od podobných jednání 

Občanský zákoník od darování jakožto závazku z právního jednání výslovně 

odlišuje pouhou společenskou úsluhu (tzv. liberalitu), která nemá právní následky. 

Darováním tedy není plnění z pouhé společenské úsluhy, chybí-li animus contrahendi, 

tj. úmysl stran se smluvně zavázat (srov. § 2055 odst. 2 o. z.). Pojmem liberality se 

označují takové projevy štědrosti či laskavosti, kterými se nesleduje vznik závazku. 

Může se jednat o plnění poskytnutá jako projev dobročinnosti, filantropie, zdvořilosti či 

přátelství (např. poskytnutí almužny, pozvání na večeři, nabídnutí cigarety apod.). Za 

liberalitu je možné považovat také dar zachránci, dárky k narozeninám, Vánocům, 

svatební dar novomanželům apod., ačkoli ani v těchto případech není vyloučeno, aby 

strany projevily jinou vůli.  Posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o darování 

nebo o pouhou společenskou úsluhu, tak bude záviset zejména na projevené vůli stran a 

na dalších okolnostech bezúplatného poskytnutí.
31

 Základní rozdíl mezi společenskou 

úsluhou a darováním je spatřován v tom, že společenská úsluha je jednorázové jednání, 

které již nebude možné v budoucnu dále relativizovat (např. odvoláním daru), protože 

mezi osobou, která úsluhu poskytla a osobou, v jejíž prospěch byla úsluha poskytnuta, 

nevznikl žádný závazek. Společenská úsluha má spíše jednostranný charakter, 

nevyplývá tudíž z dohody stran, nýbrž z vůle toho, kdo ji poskytuje. Zároveň by se 

v případě společenské úsluhy mělo jednat o spontánní jednání, jehož hlavním cílem není 

změna vlastníka věci.
32

 

Darování, resp. darovací smlouvu je dále nutné odlišovat od jiných forem 

bezúplatných poskytnutí, byť svým zaměřením či účelem velmi podobných. Darování je 

tak především třeba odlišovat od poskytnutí prostředků na účel veřejné sbírky. Veřejné 

sbírky upravuje zvláštní zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Veřejnou sbírkou 

se podle ustanovení § 1 tohoto zákona rozumí získávání a shromažďování dobrovolných 
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peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený 

veřejně prospěšný účel, přičemž takovou sbírku je oprávněna konat pouze právnická 

osoba.
33

 

Darování orgánů a tkání rovněž podléhá zvláštní úpravě, která je obsažena v zákoně 

č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon). Transplantační zákon výslovně vylučuje 

použití občanskoprávní úpravy darování (srov. § 31 transplantačního zákona). Důvodem 

této zvláštní úpravy jsou především specifika spojená s darováním orgánu nebo tkáně 

k transplantaci. Navíc občanský zákoník stanoví, že lidské tělo ani jeho části nejsou věcí 

v právním smyslu, a to ani tehdy, pokud byly od těla odděleny (srov. § 493 o. z.). 

Transplantační zákon v této souvislosti zakotvuje, že lidské tělo ani jeho části nesmí být 

zdrojem finančního prospěchu nebo jiných výhod (srov. § 28 transplantačního zákona). 

Dárce ovšem může podle ustanovení § 28b transplantačního zákona požadovat náhradu 

účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a ušlý výdělek. Výjimku z výše uvedeného 

představují vlasy nebo obdobné části lidského těla, které je možné bezbolestně 

odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují, neboť se na ně 

v souladu s ustanovením § 112 o. z. hledí jako na věci movité, a mohou tedy být 

předmětem darovací smlouvy.
34

 

Od darování je zapotřebí odlišovat také sponzorování. Sponzorská smlouva není 

v občanském zákoníku upravena jako smluvní typ, jedná se tedy o nepojmenovanou 

(inominátní) smlouvu. Sponzorování je vymezeno v ustanovení § 1 odst. 4 zákona o 

regulaci reklamy jako příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej 

zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora, přičemž sponzorem se rozumí 

právnická či fyzická osoba, jež takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. Vzhledem 

k výše uvedenému a k praxi sponzoringu je nutné říci, že sponzoring má svou povahou 

blíže k reklamě než ke klasickému občanskoprávnímu darování. Zpravidla je zde 

poskytována určitá protislužba, byť minimální (např. vystavení loga sponzora na 

viditelném místě, povinnost uvádět jméno nebo logo sponzora na reklamních či 

upomínkových předmětech apod.), která jistě může mít nezanedbatelný majetkový 

význam. V takovém případě se nemůže jednat o darování v režimu darovací smlouvy 
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podle občanského zákoníku. Pokud ovšem sponzorská smlouva neobsahuje žádné 

protiplnění ze strany příjemce, a jedná se tedy o asynallagmatické právní jednání, je 

možné považovat takové ujednání za darování podle občanského zákoníku.
35

 

1.3.  Slib daru 

Ten, kdo druhému dar jen slíbí, aniž by byla uzavřena darovací smlouva, není 

právně zavázán darovat (srov. § 2056 o. z.). Jedná se o výjimku ze zásady stanovené 

v § 3 odst. 2 písm. d) o. z., podle které daný slib zavazuje. Úprava obsažená 

v ustanovení § 2056 o. z. je tedy speciální ve vztahu k obecné normě vyjádřené v § 3 

o. z. Při absenci této speciální úpravy, by i pouhý slib daru vedl ke vzniku závazku, což 

se u darování jeví jako nepřiměřené s ohledem na postavení dárce.
36

 

Přestože slib daru nezavazuje, je nutné v takových případech chránit příjemce slibu, 

jenž důvěřuje projevené vůli slibujícího, pro případ, že slibující svému slibu nedostojí.
37

 

Příjemce slibu tak má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v očekávání 

daru. Může jít např. o náklady vynaložené k zajištění ustájení zvířete, pokud jedna 

strana slíbila darovat zvíře, dále se může jednat o cestovní náklady vynaložené na cestu 

k tomu, kdo slíbil darovat apod.
38
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2. Darovací smlouva 

Darovací smlouva jakožto pojmenovaná smlouva je právním titulem převodu 

vlastnického práva k předmětu daru, tj. má translační účinky. Jedná se o dvoustranné 

právní jednání, k jehož perfekci je vyžadován souhlas obdarovaného. Souhlas 

obdarovaného stejně jako animus donandi dárce může být výslovný i nevýslovný.
39

 

V této souvislosti Nejvyšší soud ČR dovodil, že: „Projev vůle může být přitom vyjádřen 

i jinak než slovy, konkludentně, jestliže takový konkludentní způsob nevzbuzuje 

pochybnosti o tom, jakou vůli chtěl subjekt projevit. (…) Byla-li finanční hotovost 

předána, aniž předávající přitom dal jakkoli najevo úmysl požadovat ji zpět, a činil-li 

tak s vědomím, že přijímající tuto hotovost použije na úhradu svého dluhu a že není 

schopen mu ji vrátit, a přijímající peníze za stejných okolností přijal, lze dovozovat, že 

mezi předávajícím a přijímajícím byla uzavřena darovací smlouva.“
40

 

Pokud jde o interpretaci darovací smlouvy, uplatní se zejména obecná pravidla o 

výkladu právních jednání obsažená v ustanovení § 555 a násl. o. z., tj. posuzování 

právního jednání podle jeho obsahu, výklad podle úmyslu jednajícího atd. Pro 

bezúplatné smlouvy, mezi které řadíme rovněž smlouvu darovací, se dále uplatní 

zvláštní výkladové pravidlo, jež favorizuje dlužníka, tj. toho, kdo má bezplatně splnit 

určitou povinnost. Občanský zákoník tedy zakotvuje vyvratitelnou domněnku, jež 

stanoví, že pokud je smlouva bezúplatná, má se za to, že se chtěl dlužník (v tomto 

případě dárce) zavázat spíše méně než více (srov. § 1747 o. z.). Vnitřní pohnutka 

jakožto motiv vedoucí dárce k uzavření darovací smlouvy není z právního hlediska 

relevantní, rozhodující je projev vůle navenek. Jinak je tomu ovšem v případě, kdy by 

mělo být uzavřenou smlouvou zastřeno (disimulováno) jiné právní jednání. Pokud by 

byla pravá vůle smluvních stran uzavřít darovací smlouvu, ale navenek by simulovaly 

uzavření kupní smlouvy, mělo by se takové právní jednání posoudit v souladu 

s ustanovením § 555 odst. 2 o. z. podle jeho pravé povahy, v tomto případě jako 

darování.
41
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Tradičně rozlišujeme darovací smlouvu reálnou a konsensuální, o nichž bude 

podrobně pojednáno níže. Toto rozlišování vyplývá ze samotného znění ustanovení 

§ 2055 odst. 1 o. z., tj. „dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se 

zavazuje věc bezplatně převést“. Výše uvedené rozlišování je důležité z formálního 

hlediska, neboť v případě konsensuální darovací smlouvy je vždy vyžadována písemná 

forma, a to bez ohledu na předmět daru (srov. § 2057 o. z.).
42

 

2.1.  Reálná darovací smlouva 

O reálnou darovací smlouvu se jedná v případě, že současně s uzavřením darovací 

smlouvy, tj. současně s projevem vůle darovat a projevem vůle přijmout dar, dochází i 

k odevzdání předmětu daru. Pokud jde o reálnou darovací smlouvu, zákon nevyžaduje 

písemnou formu. Pouhý konsens smluvních stran zde nepostačuje, nýbrž rozhodující je 

odevzdání a převzetí věci (tradice), přičemž rozlišujeme různé formy tradice. Od 

klasického předání věci („z ruky do ruky“) odlišujeme jednak tradici longa manu, tj. 

dlouhou rukou, symbolická tradice (např. předání klíčů od skladiště, kde se darovaná 

věc nachází, předání klíčů od automobilu apod.), a dále také tradici brevi manu, tj. 

krátkou rukou, v případě, že má obdarovaný již předmět daru z jiného právního důvodu 

ve svém faktickém ovládání (tj. detenci - např. výprosa, výpůjčka, úschova, nájem 

apod.). Klasická tradice „z ruky do ruky“ není zpravidla možná v případě hmotnějších 

či objemnějších darů, tehdy může být nahrazena právě výše zmíněnou symbolickou 

tradicí. Vždy však bude záležet na konkrétních okolnostech případu. Další formou 

předání a převzetí věci je tzv. distanční tradice, realizovaná především poštovními či 

jinými zásilkami. Bezpochyby je možné darovat i prostřednictvím provozovatele 

poštovních nebo jiných zásilkových služeb.
 43

 Nadále je možné vycházet z dosavadní 

judikatury Nejvyššího soudu ČR: „Byla-li darovaná věc zaslaná obdarovanému poštou 

jako balíková zásilka, nebylo možné přijetí nabídky daru spatřovat již v převzetí 

poštovní zásilky, nýbrž až v tom, že se po rozbalení zásilky obdarovaný rozhodl dar 

přijmout nebo nikoli. Bylo tu tedy zapotřebí počítat s určitým časovým odstupem, během 

něhož se obdarovaný může seznámit s tím, co je mu darováno.“
44
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Pokud jde o darování movité věci (určené jednotlivě), převádí se vlastnické právo 

k této věci již samotnou smlouvou, a to k okamžiku její účinnosti (srov. § 1099 o. z.). 

Toto ustanovení je ovšem dispozitivní a tudíž smluvní strany mohou tento režim 

vyloučit či modifikovat. Při darování movité věci určené podle druhu se nabývá 

vlastnické právo nejdříve okamžikem, kdy lze darovanou věc určit dostatečným 

odlišením od jiných věcí téhož druhu (srov. § 1101 o. z.).
45

 

Pokud jde o darování nemovitých věcí, rozlišujeme dvě situace. V případě, že je 

darována nemovitá věc zapsaná ve veřejném seznamu (tj. katastru nemovitostí), nabývá 

se vlastnické právo zápisem do takového seznamu (srov. § 1105 o. z.). Vzhledem k výše 

uvedenému je reálná povaha darovací smlouvy vyloučena. Navíc zákon v takovém 

případě výslovně vyžaduje písemnou formu darovací smlouvy. Pokud jde o nemovité 

věci, které nejsou zapsané ve veřejném seznamu, přichází teoreticky v úvahu i reálná 

povaha darovací smlouvy. V takovém případě totiž dochází k nabytí vlastnického práva 

účinností darovací smlouvy, pokud není stranami ujednáno jinak. Rovněž zde je však 

vyžadována písemná forma darovací smlouvy (srov. § 560 o. z.).
46

 

2.2.  Konsensuální darovací smlouva 

O konsensuální darovací smlouvu se jedná v případě, kdy při uzavření darovací 

smlouvy nedochází současně k odevzdání předmětu daru. Dárce se pouze zavazuje, že 

dar odevzdá obdarovanému po uzavření darovací smlouvy (tj. následně) a obdarovaný 

s nabídkou daru souhlasí. Darovací smlouva tak vzniká již konsensem smluvních 

stran.
47

 V případě konsensuální darovací smlouvy je vždy vyžadována písemná forma, a 

to bez ohledu na to, zda je předmětem daru movitá či nemovitá věc, resp. zapsaná či 

nezapsaná do veřejného seznamu (viz kapitola 2.4.2.). 

2.3.  Strany a subjekty darovací smlouvy 

Stranami darovací smlouvy, jakožto dvoustranného právního jednání, jsou dárce a 

obdarovaný, přičemž je možná také pluralita subjektů na obou stranách darovací 

                                                 
45

 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 620 - 621 
46

 Tamtéž, str. 621 
47

 Tamtéž, str. 621 



 

16 

 

smlouvy, tj. existence více dárců na straně jedné a/nebo více obdarovaných na straně 

druhé. Dárcem i obdarovaným pak může být jak člověk (osoba fyzická), tak osoba 

právnická, a tedy i stát, který je v oblasti soukromého práva považován za právnickou 

osobu (§ 21 o. z.). Obdarovaným může být i dosud nenarozené dítě, tj. nasciturus, neboť 

na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům 

(§ 25 o. z.). Při uzavření darovací smlouvy za něj jednají jeho zákonní zástupci, popř. 

opatrovník. Z ustanovení § 2055 o. z. jednoznačně vyplývá, že dárcem může být pouze 

vlastník věci. Podle předchozí právní úpravy byl tento princip projevem zásady, že 

nikdo nemůže platně převést na jiného víc práv, než sám má. Avšak podle současné 

právní úpravy již tento princip neplatí bezvýjimečně, a to s ohledem na možnost nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného, pokud jde o movité věci. V případě, že někdo 

získá movitou věc za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo § 1110 o. z., tj. 

např. darem, stane se vlastníkem takové věci za předpokladu, že prokáže dobrou víru 

v oprávnění převodce (dárce) převést vlastnické právo k věci. Pokud je tedy tato dobrá 

víra obdarovaného prokázána, dojde k nabytí vlastnického práva k předmětu daru za 

podmínek stanovených v ustanovení § 1111 o. z. K nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného však nedojde v případě, kdy vlastník věci prokáže, že věc pozbyl ztrátou 

nebo činem povahy úmyslného trestného činu (např. krádeží či loupeží).
48

 

Předpokladem platného darování je dostatek způsobilosti právně jednat na obou 

stranách darovací smlouvy. Svéprávnost obou smluvních stran je vyžadována 

v takovém rozsahu, aby si dárce i obdarovaný uvědomovali zamýšlený hospodářský 

účel (tj. kauzu) bezúplatné transakce. V této souvislosti je nutné rozlišovat osoby 

částečně svéprávné (zejm. nezletilý, jenž nenabyl plné svéprávnosti) a osoby omezené 

ve svéprávnosti rozhodnutím soudu. Občanský zákoník stanoví, že nezletilý, který 

nenabyl plné svéprávnosti (sňatkem či emancipací), je způsobilý pouze k takovým 

právním jednáním, která jsou co do povahy přiměřená rozumové a volní vyspělosti 

nezletilých jeho věku (srov. § 31 o. z.). Pokud je tedy dárcem nezletilý, jenž nenabyl 

plné svéprávnosti, je nutné zkoumat jeho způsobilost k darování s ohledem na jeho 

intelektuální a volní vyspělost, a to za současného přihlédnutí k povaze daru (zejm. 

k jeho hodnotě). V případě, že není způsobilý, mohou za něj jednat jeho zákonní 

zástupci. Zákonný zástupce může nezletilému, v souladu se zvyklostmi soukromého 
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života, udělit k darování souhlas. Nezletilý je pak schopen v mezích uděleného souhlasu 

sám právně jednat, tj. darovat (srov. § 32 o. z.). Při posuzování, zda je nezletilý, jenž 

nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý dar přijmout, je nutné ještě přihlédnout 

k rozumové a volní vyspělosti nezletilého vzhledem k případným následným 

povinnostem či omezením, které mohou tíživě dopadnout do jeho osobních a 

majetkových poměrů.
49

 K výše uvedenému se ve svém rozhodnutí vyjádřil také 

Nejvyšší soud ČR, a to následovně: „Nezletilý může svým projevem vůle přijmout dar, 

lze-li jej vzhledem k jeho věku považovat za způsobilého pochopit podstatu darovací 

smlouvy a znamená-li pro něj darování zároveň finanční prospěch, a to i vyšších 

hodnot. Oproti tomu rozumové a mravní vyspělosti nezletilého se svou povahou 

zpravidla již vymyká přijetí takového daru, které by vedlo k následným povinnostem či 

omezením tíživě dopadajícím do jeho osobních a majetkových poměrů, případně které 

by alespoň hrozilo budoucími obtížemi pro obdarovaného (např. darování předmětu 

obecně nebezpečného či ve špatném technickém stavu); dar by pak ve skutečnosti nebyl 

pro nezletilého jednoznačným majetkovým přínosem. V takovém případě nezletilý není 

způsobilý uzavřít platně darovací smlouvu a vyžaduje se, aby při tomto úkonu byl 

zastoupen.“
50

 Obdobně Nejvyšší soud ČR ve svém pozdějším rozhodnutí konstatoval, 

že: „Při posuzování způsobilosti nezletilého k přijetí daru je významné též hledisko 

finančního (hodnotového) profitu darování v porovnání s případnými v úvahu 

přicházejícími povinnostmi či omezeními, jež by pro nezletilého měly z takového 

obdarování plynout. Taková verifikace se přitom bude odvíjet od zjištění jedinečných 

skutkových okolností, zásadně významných pro právní posouzení věci.“
51

 

Způsobilost darovat a přijmout dar mají také osoby, které byly omezeny ve 

svéprávnosti rozhodnutím soudu. Jejich způsobilost je však omezena pouze na běžná 

darování, tj. na dary malé hodnoty a dary obvyklé vzhledem k okolnostem (srov. § 2066 

o. z.). Zákon dar malé hodnoty ani dar obvyklý nedefinuje. V obou případech je však 

relevantní hodnota daru v okamžiku darování. Dar malé hodnoty je nutné vykládat 

vzhledem k celkovému majetku dárce, kdy se do úvahy berou různá hlediska, a to 

zejména aktuální příjmy dárce, celková životní úroveň a finanční situace, movitý a 

nemovitý majetek. Posouzení tak bude záviset na konkrétních okolnostech případu a 
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majetkových poměrech dárce či obdarovaného, neboť co je pro jednoho darem malé 

hodnoty, může být pro jiného darem hodnoty velké. Pokud jde o dar obvyklý vzhledem 

k okolnostem, je nutné posuzovat obvyklost daru s ohledem na příležitost, při které je 

poskytován. Nejčastěji se bude jednat o různé slavnosti, obřady či rodinné události 

(např. Vánoce, narozeniny, svatba, narození dítěte, promoce apod.), jež jsou samotným 

motivem darování. Rovněž zde posouzení závisí na konkrétních okolnostech případu. 

V případě, že darování vybočí z mezí nastavených v ustanovení § 2066 o. z., uplatní se 

úprava šetřící projev vůle opatrovance obsažená v ustanovení § 65 o. z. Tedy pokud 

jednal opatrovanec samostatně, přestože nemohl jednat bez opatrovníka, je možné 

prohlásit jeho právní jednání za neplatné jen v případě, že mu působí újmu.
 52

 

Občanský zákoník dále upravuje zvláštní případ darování, kdy je obdarovaným 

osoba, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, 

anebo osoba, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Takové 

darování je neplatné, pokud k němu došlo v době, kdy byl dárce v péči takového 

zařízení nebo jinak přijímal jeho služby (srov. § 2067 o. z.). Smyslem a účelem tohoto 

ustanovení je ochránit dárce a zajistit podstatný znak darování, kterým je jeho 

dobrovolnost, o níž bylo podrobně pojednána v kapitole 1.1.2. Tato dobrovolnost je 

v širším smyslu chápána jako garant skutečně svobodně projevené dárcovi vůle učinit 

darování bez jakéhokoli nátlaku a především prosté dalších omezujících okolností, jako 

je např. pocit závislosti, obava z nemoci či smrti, psychika člověka narušená dlouhou 

chorobou apod.
53

 Umístění dárce do péče zařízení, které poskytuje zdravotnické či 

sociální služby, může nepochybně vůli dárce významným způsobem ovlivnit, a to tím, 

že na dárce působí samotné prostředí a případně i důvod umístění. Proto je zde snaha 

chránit dárce před zneužitím jeho závislosti na takovém zařízení.
54

 Darovací smlouvy 

uzavřené ve prospěch provozovatelů, správců nebo zaměstnanců zařízení poskytujících 

zdravotnické či sociální služby jsou tedy neplatné, pokud dárce učinil bezúplatné 

poskytnutí v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo přijímal jeho služby (tj. byl 

klientem takového zařízení). Jedná se o neplatnost relativní, čemuž nasvědčuje mimo 
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jiné skutečnost, že je zakotvena k ochraně zájmu dárce a tudíž jen dárce se jí může 

úspěšně dovolat (srov. § 586 odst. 1 o. z.). V odůvodněných případech se však může 

jednat o neplatnost absolutní, k níž soud přihlédne z moci úřední, a to pro zjevný rozpor 

s dobrými mravy nebo rozpor se zákonem a zjevné narušení veřejného pořádku (např. 

zneužité dobré vůle dárce seniora, vylákání daru pod příslibem určité výhody či pod 

pohrůžkou sankce apod.). Výše uvedené však neplatí, pokud je obdarovaný (vlastník, 

provozovatel, správce nebo zaměstnanec zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální 

služby) osobou dárci blízkou. V takovém případě se bude jednat o platné darování.
55

 

Na tomto místě je nutné zaměřit se také na problematiku darování ve vztahu ke 

společnému jmění manželů. V této souvislosti rozlišujeme především dva významné 

aspekty, a to jednak darování mezi manželi a dále darování jednomu z manželů či 

oběma manželům třetí osobou. Občanský zákoník darování mezi manželi nezakazuje, 

avšak takové darování je možné pouze ohledně majetku, jenž má darující manžel ve 

svém výlučném vlastnictví, tj. jeden z manželů může druhému darovat jen to, co není 

součástí jejich společného jmění. Pokud jde o darování jen jednomu z manželů třetí 

osobou, nestává se tento dar součástí společného jmění, ale patří do výlučného 

vlastnictví obdarovaného manžela, ledaže by dárce při darování projevil jiný úmysl 

(srov. § 709 odst. 1 písm. b) o. z.). V případě, že je darováno třetí osobou oběma 

manželům, stává se dar součástí jejich společného jmění, a to na základě argumentu a 

contrario k ustanovení § 709 odst. 1 písm. b) o. z.
56

 

2.4.  Forma darovací smlouvy 

2.4.1. Bezformálnost 

Základním východiskem, pokud jde o formu darovací smlouvy, je bezformálnost. 

Darování tak může být zásadně realizováno neformální darovací smlouvou, tj. 

především ústně, popř. mlčky či konkludentně. Uplatní se zde obecný princip 

neformálnosti právního jednání vyjádřený v ustanovení § 559 o. z. Takové neformální 

projevy vůle stran, které směřují k darování, však musí být natolik určité a 
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srozumitelné, aby byl obsah právního jednání objektivně zjistitelný. Princip 

bezformálnosti se uplatní v případě reálného darování, kdy obligační a soluční jednání 

splývá v jeden časový okamžik, tj. současně s uzavřením smlouvy dochází k odevzdání 

předmětu daru. Zásada neformálnosti však nebrání tomu, aby si strany ujednaly, že 

darovací smlouva bude mít písemnou nebo i kvalifikovanější formu. Nedodržení 

ujednané formy darovací smlouvy bude mít za následek relativní neplatnost.
57

 

2.4.2. Předepsaná písemná forma 

Zákon předepisuje písemnou formu pro darování věci zapsané do veřejného 

seznamu. Důvodová zpráva však na rozdíl od textu zákona hovoří o darování věci 

zapsané do veřejného rejstříku.
58

 Oproti předchozí úpravě tak dochází k rozšíření 

případů, kdy je vyžadována písemná forma darovací smlouvy z nemovitostí i na 

případy, kdy je předmět daru zapsán do veřejného rejstříku (např. ochranné známky, 

obchodní podíly apod.).
59

 Písemná forma je tedy vyžadována nejen při darování 

nemovitých věcí zapsaných do katastru nemovitostí, ale také při darování patentů, 

ochranných známek, průmyslových vzorů aj. Pokud jde o nemovité věci, je písemná 

forma pro právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí (tj. i bezúplatně) věcné právo 

k nemovité věci, předepsána již v ustanovení § 560 o. z. Z toho důvodu je požadavek 

písemné formy obsažený v ustanovení § 2057 odst. 1 o. z. pro darování nemovitých věcí 

nadbytečný. Význam však má pro ostatní (movité) věci, jež mohou být také předmětem 

evidence ve veřejném seznamu. K platnosti písemné darovací smlouvy se v souladu s 

ustanovením § 561 o. z. vyžaduje podpis jednajících a také, aby byly projevy vůle dárce 

a obdarovaného obsaženy na téže listině. Nedodržení zákonem předepsané písemné 

formy by mělo být v tomto případě stiženo absolutní neplatností, jelikož se jedná o 

rozpor se zákonem, který zároveň zjevně narušuje veřejný pořádek.
60

 

Obligatorní písemná forma je předepsána také pro případy, kdy nedojde 

k odevzdání předmětu daru zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar 

(konsensuální darování), a to bez ohledu na to, zda je předmětem daru movitá či 
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nemovitá věc, resp. zapsaná či nezapsaná do veřejného seznamu.
61

 Písemná forma má 

v tomto případě pomoci prokázat, že skutečně došlo k uzavření darovací smlouvy a 

nejedná se pouze o slib daru dle ustanovení § 2056 o. z.
62

 

Zákon výslovně odstraňuje dosavadní nepřiměřenou tvrdost vůči dárci v případech, 

kdy se dostane při konsensuálním darování do prodlení s odevzdáním předmětu daru. 

Takové případy byly vzhledem k neexistenci výslovné úpravy posuzovány jako klasické 

prodlení dlužníka (mora debitoris) s právem obdarovaného žádat po prodlévajícím dárci 

také úrok z prodlení. Ovšem v případě asynallagmatického závazku, kterým darování je, 

není vhodné stíhat dárce z důvodu jeho prodlení jakoukoliv sankcí.
63

 Občanský zákoník 

tudíž vylučuje povinnost dárce platit úrok z prodlení. Obdarovaný tak bude oprávněn 

požadovat po dárci pouze samotný dar. Toto pojetí lépe odpovídá charakteru darovací 

smlouvy jako smlouvy bezúplatné.
64

 

2.5.  Odstoupení od darovací smlouvy a odepření daru 

Pokud se dárce zavázal odevzdat dar po uzavření darovací smlouvy, může od 

smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít za předpokladu, že se po uzavření smlouvy 

změní okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu 

nebo plnění jeho vyživovací povinnosti. Pokud již dárce část daru odevzdal, může od 

smlouvy odstoupit pouze ohledně toho, co dosud nesplnil.
65

 

Toto ustanovení prolamuje zásadu pacta sunt servanda, jež platí i pro 

asynallagmatické závazky, a podle které by jinak byl dárce povinen splnit svou 

povinnost darovat. Zakotvení možnosti dárce od darovací smlouvy za splněných 

podmínek odstoupit vychází z obecného principu spravedlnosti a slušnosti. Klauzule 

rebus sic stantibus může být z povahy věci uplatněna pouze u konsensuálního darování, 

kdy zatím nedošlo k odevzdání předmětu daru. Obecná úprava změny okolností je 

obsažena v ustanovení § 1765 o. z. Tento obecný režim však není pro účely závazku 

z darovací smlouvy vhodný, a to zejména s ohledem na specifickou povahu darování 
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jako asynallagmatického závazku. Z toho důvodu zákon obsahuje zvláštní úpravu 

klauzule rebus sic stantibus pro účely darování. V případě darovací smlouvy je změna 

okolností kvalifikována prostřednictvím kritéria intenzity, s jakou se tato změna promítá 

do materiální situace dárce. Změna poměrů na straně dárce musí dosáhnout takové 

míry, že je vážně ohrožena výživa dárce nebo plnění jeho vyživovací povinnosti. 

Okolností, jež může vést k odstoupení od smlouvy a odepření daru bude zejména 

okolnost dárcem v době uzavření darovací smlouvy nepředvídaná, a to například 

nemoc, úraz, ztráta zaměstnání, narození dítěte atd.
66

 

Odstoupení od darovací smlouvy a odepření odevzdání daru je za splněných 

podmínek možností dárce, nikoli jeho povinností. Odstoupením od darovací smlouvy 

dochází k jejímu zániku, a to s účinky ex tunc. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, 

kdy již bylo na základě darovací smlouvy částečně plněno. V takovém případě je možné 

od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněné části darovacího závazku.
67

 Toto 

ustanovení však nelze využít, pokud již byl celý dar odevzdán. V takovém případě by 

mohl dárce odvolat dar pro nouzi, ovšem pouze za splnění přísnějších podmínek 

stanovených v ustanovení § 2068 a násl. o. z.
68
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3. Modality darování 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy občanský zákoník výslovně upravuje některé 

modality darování, a to darování odměnné, darování vzájemné, darování podpory, 

darování pro případ smrti a darování s příkazem.
69

 

Vedle výše uvedených existují i jiné modality darování, které nejsou explicitně 

upraveny. Vzhledem k principu smluvní svobody může být s darovací smlouvou 

spojena celá řada vedlejších ujednání. V praxi se nejčastěji jedná o darování s účelovým 

určením a darování pod podmínkou.
70

 Dar tak může být poskytnut za určitým účelem, 

ve smlouvě stanoveným, pod podmínkou či s určitými časovými omezeními atd. 

U těchto modalit darování lze postupovat dle obecných ustanovení občanského 

zákoníku.
71

 

3.1.  Renumeratorní (odměnné) darování 

Úprava renumeratorního (odměnného) darování má význam pro odlišení plnění při 

úplatných a bezúplatných smlouvách (např. plnění poskytnuté za záchranu života jako 

dar, kterým dárce projevuje vděčnost, nikoli poskytnuté jako odměna za výkon 

zachránce).
72

 

Za renumeratorní darování se považuje jednání dárce, kterým projevuje uznání, 

vděk nebo oceňuje zásluhy obdarovaného. Poskytnutí daru tedy má povahu odměnného 

darování za předpokladu, že dárce plní z vděčnosti k jiné osobě, s ohledem na její 

zásluhy či dává odměnu za služby, jež byly provedeny nebo přislíbeny a současně 

pokud není plněno něco, na co by měl obdarovaný již dříve právo. Bezúplatná plnění, 

jako je kupř. spropitné, tuzér, drobný dárek jako projev pozornosti, která jsou běžně 

poskytována za provedené služby dle společenských konvencí, obvykle nemají povahu 

darování.
73

 Prvorepubliková literatura však mezi renumeratorní dary řadila i spropitné. 

S tímto závěrem se ztotožňují i někteří současní autoři, ovšem za předpokladu, že je 
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spropitné poskytováno dobrovolně a jeho výše již není zahrnuta do celkového účtu, jak 

tomu v některých případech bývá.
74

 

Vzhledem k výše uvedenému můžeme rozlišovat tři případy odměnného darování. 

Prvním případem je dar jako projev vděčnosti nebo uznání za něco, co obdarovaný pro 

dárce či širší pospolitost udělal (např. odměna dobrovolníkovi za odklízení následků 

živelní pohromy). Dalším případem je dar za zásluhy, jímž dárce obdivuje nebo oceňuje 

určitou vlastnost nebo dovednost obdarovaného, ať už pro jeho jednotlivé skutky či pro 

jeho celoživotní postoj. Příkladem takového daru může být odměna při promoci, 

odměna zaměstnanci za dlouhodobou loajalitu nebo odměna vědci za jeho celoživotní 

přínos vědě a výzkumu. Ustanovení § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce upravuje 

možnost (nikoli povinnost) zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci odměnu při jeho 

životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní 

důchod. Posledním případem je dar jako zvláštní odměna za něco, co příjemce odměny 

vykonal. Může se jednat o odměnu za záchranu života či majetku (např. odměna 

hasičům, policii, horské záchranné službě, zaměstnanci atp.), ovšem za předpokladu, že 

jsou si obě strany vědomy, že nemají povinnost tak učinit. V této souvislosti zákoník 

práce v ustanovení § 224 odst. 2 písm. b) výslovně připouští, že zaměstnavatel může 

odměnit zaměstnance za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních 

událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných 

mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek.
75

 

3.2.  Vzájemné (obapolné) darování 

O vzájemné (obapolné) darování se jedná tehdy, pokud bylo ujednáno, že i dárce 

bude navzájem obdarován. Darováním v takovém případě je jen to, oč hodnota plnění 

jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany (§ 2061 o. z.).
76

 Jedná se tedy o 

darovací smlouvu smíšenou (negotium mixtum cum donatione), o které již bylo 

pojednáno v kapitole 1.1.1. 
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Smyslem výše uvedeného ustanovení je odlišení vzájemného darování od směny. 

Směna je úplatnou smlouvou, při které strany sledují svým jednáním výměnu věci za 

věc. Kauzou u vzájemného darování je obohacení majetkové sféry jedné strany na úkor 

strany druhé (causa donandi), nikoliv výměna věci za věc, jak je tomu v případě 

směny.
77

 

Zákon nepovažuje za darování případy, kdy jsou hodnoty vzájemně poskytnutých 

darů víceméně stejné. A to z důvodu, že darem je až to, oč hodnota plnění jedné strany 

převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Aby poskytnutá bezúplatná plnění měla povahu 

vzájemného darování, musí být již při prvním darování ujednáno, že bude obdarován i 

dárce, tj. že bude poskytnuto druhé bezúplatné plnění, u kterého budou strany původní 

darovací smlouvy v opačném postavení. Pokud není vzájemnost daru ujednána již při 

prvním darování, pak nelze hovořit o vzájemném darování, ale bude se jednat o dvě na 

sobě nezávislá darování.
78

  

Rozlišení, zda se jedná o vzájemné darování, nebo dvě na sobě nezávislá darování, 

má význam zejména pokud jde o odvolání daru. Bude-li dar odvolán jednou ze 

smluvních stran v případě vzájemného darování, dojde současně ke zrušení druhé 

darovací smlouvy. Pokud se však bude jednat o dvě na sobě nezávislé darovací 

smlouvy, pak odvolání daru na základě jedné darovací smlouvy nepovede ke zrušení 

druhé z nich.
79

 

3.3.  Darování podpory 

Dárce se může ve smlouvě zavázat, že bude obdarovaného pravidelně podporovat. 

Za předpokladu, že si tak strany výslovně ujednají, přechází právo na podporu i 

povinnosti k podpoře na dědice dárce a obdarovaného (§ 2062 o. z.).
80

 

Smlouva o darování podpory by měla být uzavřena v písemné formě, která je 

vyžadována pro konsensuální darovací smlouvu, neboť v případě darování podpory 

nedochází k odevzdání daru současně s projevem vůle darovat. Aby šlo o darování 

podpory, musí k tomu směřovat vůle stran. Pokud v případě několika po sobě jdoucích 
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darů úmysl darovat podporu chybí, posoudí se jednotlivé dary jako samostatné závazky 

z darování.
81

 

Podpora musí být poskytována pravidelně, tj. v periodických dávkách. Plnění tak 

může být poskytováno v týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních, ročních, 

případně delších intervalech. Dobu poskytování podpory je možné vymezit v darovací 

smlouvě (např. 1 rok, 5 let, 10 let), přičemž tuto dobu je možné omezit i lidským 

životem (např. dárce se zaváže poskytovat podporu obdarovanému do konce jeho 

života). Poskytování podpory může být také vázáno na splnění určité podmínky 

(rozvazovací či odkládací).
82

 

Podpora může spočívat jak v peněžitém, tak i nepeněžitém plnění. Nepeněžitým 

plněním může být např. bezplatné poskytování přístřeší, oblečení či stravy nebo jiná 

materiální výpomoc po určitou dobu. Aby se jednalo o podporu, musí být plnění dárce 

majetkové povahy. Podpory psychická, citová a jiná plnění nemajetkové povahy 

nemohou být předmětem darovací smlouvy, a tudíž nejsou podporou ve smyslu 

ustanovení § 2062 o. z.
83

 

Darování podpory má osobní charakter, tj. jedná se o závazek konkrétního dárce, 

jehož plnění je vázáno ke konkrétní osobě obdarovaného. Základním pravidlem tedy je, 

že smrtí dárce či obdarovaného zaniká závazek z darování podpory, ledaže by si strany 

v darovací smlouvě výslovně ujednaly, že povinnost poskytovat podporu přejde na 

dárcovy dědice a stejně tak právo na podporu přejde na dědice obdarovaného.
84

 

Výše uvedené ustanovení neobsahuje zvláštní pravidla týkající se jiných případů 

právního nástupnictví (zejména pokud jde o přeměny právnických osob), v takových 

případech se tedy uplatní obecná pravidla o právním nástupnictví,
85

 a to jednak obecná 

úprava o přeměnách a zániku právnických osob obsažená v občanském zákoníku, a za 

předpokladu, že je dárcem či obdarovaným obchodní korporace, uplatní se zvláštní 

úprava obsažená v zákoně o přeměnách.
86
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Darování podpory je nutné odlišit od důchodu, který byl zřízen bezúplatně dle § 

2701 a násl. o. z. Dar podpory, jak již bylo uvedeno výše, je možné poskytovat 

peněžitým i nepeněžitým plněním, zatímco důchod může být poskytován pouze 

v penězích. Rozdíl spočívá také v možnosti poskytovat podporu i po smrti dárce či 

obdarovaného, kdežto důchod zaniká smrtí plátce nebo příjemce. Pokud dojde 

k prodlení s plněním podpory, nemůže obdarovaný požadovat úroky z prodlení (§ 2057 

odst. 2 o. z.). Naproti tomu, v případě prodlení s plněním důchodu, může příjemce 

důchodu požadovat od plátce vedle důchodu i úroky z prodlení. Další významný rozdíl 

spočívá v tom, že v případě darování podpory může být dar bez omezení postihnut 

exekučně věřiteli obdarovaného, zatímco u bezúplatně zřízeného důchodu si může 

plátce vyhradit, že příjemcovi věřitelé nemohou příjemcovi dávky postihnout ani 

exekučně, ani v insolvenčním řízení (§ 2705 o. z.).
87

 

3.4.  Darování pro případ smrti (donatio mortis causa) 

Další modalitou darování, kterou občanský zákoník výslovně upravuje je darování 

pro případ smrti (donatio mortis causa), kdy plnění má nastat až po smrti dárce, a to za 

předpokladu, že obdarovaný dárce přežije.
88

 

Darování pro případ smrti patří mezi tradiční instituty, které byly z našeho právního 

řádu odstraněny středním občanským zákoníkem z roku 1950 a které občanský zákoník 

navrací zpět do našeho právního řádu.
89

 Institut darování pro případ smrti pochází již 

z římského práva, kde se jako samostatný právní institut začal objevovat nejprve 

v případech, kdy dárci hrozilo bezprostřední nebezpečí smrti. Později se jako darování 

pro případ smrti posuzovalo každé darování s odkládací (suspenzivní) podmínkou, že 

obdarovaný přežije dárce. Takové darování se uskutečňovalo zpravidla převodem 

vlastnického práva, při němž se obdarovaný zavazoval, že pokud nebezpečí života, které 

ohrožovalo dárce, pomine, převede věc nazpět. Zásadní rozdíl mezi darováním a jinými 

dispozicemi pro případ smrti spočíval v tom, že darování pro případ smrti bylo 

považováno za dvoustranné právní jednání, a tudíž nemohlo být odvoláno jednostranně. 
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Konečnou úpravu přineslo až justiniánské právo, které zavedlo určité formální 

požadavky a dokonce znalo možnost darování jednostranně odvolat. Hlavní výhodou 

darování pro případ smrti v tomto období byla skutečnost, že nebylo závislé na dědické 

posloupnosti a že se u dárce nevyžadovala testamentární způsobilost.
90

  

Obecný zákoník občanský vycházel ze zásady, že ujednání mortis causa jsou 

neplatná, až na dvě výjimky, a to dědickou smlouvu a právě darování pro případ smrti, 

upravené v § 956 OZO.
91

 Střední občanský zákoník z roku 1950 a také občanský 

zákoník z roku 1964 darování pro případ smrti zakazovaly pod sankcí absolutní 

neplatnosti. Důvodem takové právní úpravy byla především ochrana dědiců a dědického 

práva vůbec, neboť připuštěním darování pro případ smrti by mohla být úprava 

dědického práva obcházena a dědicové zkracováni na svých právech. Ustanovení § 628 

odst. 3 obč. zák. stanovilo, že neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až 

po dárcově smrti. Do úvahy přicházelo uzavření darovací smlouvy s rozvazovací 

podmínkou, podle níž dárce získá dar zpět, za předpokladu, že přežije obdarovaného. 

Uzavření takové smlouvy nebylo v rozporu s ustanovením § 628 odst. 3 obč. zák., 

neboť bylo plněno za dárcova života.
92

 

Občanský zákoník vychází nadále ze zásady, že smluvní vázanost mortis causa 

není přípustná, avšak připouští dvě výjimky z této zásady, kterými jsou dědická 

smlouva a právě darování pro případ smrti. Ustanovení § 2063 o. z. stanoví, že: 

„Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla 

jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se 

dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu“.
93

 

Darování pro případ smrti je tedy podle občanského zákoníku podmíněnou darovací 

smlouvou, přičemž podmínka, že obdarovaný dárce přežije, je podmínkou odkládací 

(suspenzivní), jelikož k převodu vlastnického práva k darované věci dojde až po smrti 

dárce. Z výše citovaného ustanovení dále vyplývá, že podmíněná darovací smlouva má 

být primárně posuzována jako odkaz, tedy jako případ singulární sukcese. Totéž stanoví 

z pohledu dědického práva ustanovení § 1594 odst. 2 o. z. „Darování závislé na 
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podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za odkaz, pokud se dárce nevzdal 

práva dar odvolat“. Podle dědického práva je tedy odkazem každé darování pro případ 

smrti, kde chybí vzdání se práva dar odvolat.
94

 Podle výše uvedených ustanovení tedy 

pro darování pro případ smrti i pro odkaz platí, že se jedná o darování závislé na 

podmínce, že obdarovaný dárce přežije. Rozdíl spočívá zejména v otázce odvolání daru. 

Pokud se dárce výslovně vzdá práva dar odvolat, bude se jednat o darování pro případ 

smrti. Pokud se dárce nevzdá tohoto práva, bude se jednat o odkaz.
95

 Darování pro 

případ smrti se od odkazu dále odlišuje tím, že jde o pohledávku vůči pozůstalosti, 

kdežto odkaz je pohledávkou vůči dědicům.
96

 

Aby mohla být podmíněná darovací smlouva posouzena jako darování pro případ 

smrti a vztahovala se na ni příslušná ustanovení o darovací smlouvě, je vzhledem k výše 

uvedenému nutné splnit tři zákonné podmínky. První podmínkou je přijetí daru. K tomu 

aby platně vzniklo darování, je nutný projev vůle obou stran, tedy je vyžadována 

akceptace obdarovaného. Vzhledem k tomu, že v případě, kdy se dárce zavazuje převést 

věc bezplatně do vlastnictví obdarovaného mortis causa, přichází do úvahy pouze 

konsensuální forma darování (předmět daru není odevzdán při uzavření darovací 

smlouvy), je nutné výraz „přijme-li obdarovaný dar“ chápat pouze jako akceptační 

projev obdarovaného. Dalším předpokladem je, že se dárce výslovně vzdá práva dar 

v budoucnu odvolat. Stanovením této podmínky zákon mimo jiné rozlišuje darování a 

odkaz. Pokud se dárce nevzdá práva odvolat dar, bude se jednat o odkaz, který je možné 

za života zůstavitele (dárce) kdykoli odvolat, jelikož se jedná o jednostranný projev 

vůle. Až výslovným vzdáním se práva odvolat dar dárce závazek z darování perpetuuje 

a činí jej neodvolatelným (zrušen může být pouze dohodou obou stran). Při darování 

pro případ smrti je tak obdarovaný favorizován oproti běžné darovací smlouvě (tj. 

darování mezi živými), kdy zákon obdobné ujednání považuje za nicotné (srov. § 2076 

o. z.).
97

 Dárce však má i jiné možnosti, jak zajistit, aby obdarovaný předmět daru 

nenabyl, pokud by se proti dárci určitým způsobem provinil. V rámci smluvní volnosti 
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může dárce podmínit nabytí daru i jinou podmínkou a ne pouze časovým určením, kdy 

se obdarovaný stane vlastníkem. Nabytí daru může být například podmíněno tím, že se 

obdarovaný za dárcova života vůči dárci neproviní nevděkem apod. Zákon pamatuje 

také na případ, kdy by obdarovaný dokonce zavraždil dárce, aby mohl nabýt majetek. 

Taková situace by se posuzovala dle § 549 odst. 1 o. z., který stanoví, že ke splnění 

podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění záměrně osoba, která není oprávněná tak 

učinit a které je splnění podmínky na prospěch. Tudíž v takovém případě by 

obdarovaný majetek nenabyl, jelikož by se ke splnění podmínky, jíž je smrt dárce, 

nepřihlíželo.
98

 

Poslední podmínkou je vydání písemného potvrzení. Projev vůle, kterým se dárce 

vzdává svého práva v budoucnu dar odvolat, musí být učiněn v písemné formě. 

Z výrazu „vydá o tom obdarovanému listinu“ vyplývá, že takový projev vůle nemusí 

být obsažen v samotné darovací smlouvě (přestože tak tomu nejspíše nejčastěji bude), 

ale může o tom být vydána i samostatná listina, jejíž datace nemusí odpovídat okamžiku 

uzavření darovací smlouvy, ale může být i pozdější, ačkoli samotný výslovný projev o 

vzdání se práva odvolat dar (tj. i ústní) by měl být učiněn již při uzavření darovací 

smlouvy. Účinky darování pro případ smrti nastávají až okamžikem smrti dárce.
99

 

Problematickou může být situace, kdy dojde ke zcizení předmětu daru třetí osobě. 

Darováním pro případ smrti dárce nepozbývá vlastnické právo k předmětu daru, ale má 

jej až do okamžiku nabytí účinnosti této darovací smlouvy, tj. do okamžiku své smrti. 

Může tudíž nastat situace, že po uzavření darovací smlouvy s odkládací podmínkou, 

převede dárce vlastnické právo k předmětu daru na třetí osobu. Do úvahy tak přichází 

možnost obdarovaného požadovat po smrti dárce náhradu újmy po dědicích dárce, a to 

ve výši odpovídající hodnotě daru k okamžiku dárcovy smrti. Myslitelná je i možnost 

obdarovaného domáhat se relativní neúčinnosti převodu na třetí osobu, jestliže 

obdarovaný prokáže, že tak dárce učinil v úmyslu zkrátit jej jako věřitele.
100

 Takové 
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situaci by bylo možné předejít tím, že by se dárce v darovací smlouvě zavázal, že po 

dobu svého života předmět daru bez svolení obdarovaného nezcizí ani nezatíží.
101

 

3.5.  Darování s příkazem 

Jak již bylo naznačeno výše, s ohledem na princip smluvní svobody může být s 

darovací smlouvou spojena celá řada vedlejších ujednání. V praxi nejčastější jsou tři 

vedlejší doložky, a to darování s účelovým určením, darování pod podmínkou 

(podmíněná darovací smlouva) a darování s příkazem. Tato vedlejší ujednání jsou si 

velmi podobná, zejména pokud jde o jejich kauzu (tj. hospodářský účel). Rozdíl spočívá 

v jejich právní kvalifikaci, tj. v aplikovaném právním režimu a zejména pokud jde o 

právní následky v případě nenaplnění příslušné vedlejší doložky.
102

 

Příkaz (modus) je jedinou vedlejší doložkou darovací smlouvy, jejíž účinky jsou 

zákonem výslovně upraveny. Podstatou darování s příkazem je uložení povinnosti 

obdarovanému, aby něco konal (dare, facere) či nekonal, tj. opomenul nebo strpěl 

(omitere, pati). Tato povinnost obdarovaného však nemůže spočívat v protiplnění 

majetkového charakteru, jež by směřovalo zpět do majetkové sféry dárce, neboť 

v takovém případě by splnění příkazu odporovalo pojmovému znaku darování, kterým 

je bezúplatnost. Příkazem může být například povinnost obdarovaného veřejně 

poděkovat dárci, uvést jeho jméno, něco dát třetí osobě, a to buď ze svého, nebo přímo 

z poskytnutého daru.
103

 

Se splněním příkazu mohou být spojeny určité náklady, které jdou k tíži 

obdarovaného a znamenají pro něj majetkový úbytek. Takové náklady však nejsou na 

újmu bezúplatnosti darování, ledaže by byly vyšší než samotná hodnota daru.
104

 

Darování jako takové patří mezi asynallagmatické závazky, u nichž není plnění 

vzájemně podmíněno. Darování s příkazem něco vykonat nebo něco strpět však vnáší 

do závazku z darování prvek typický pro synallagmatické smlouvy, tj. smlouvy se 

vzájemně podmíněným plněním, a to právo dárce domáhat se splnění příkazu jen pokud 

již sám plnil, tj. poskytl dar, a rovněž právo obdarovaného odepřít splnění příkazu do té 
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doby než dárce splní svou povinnost. Splnění příkazu je právní povinností 

obdarovaného. Právo požadovat splnění příkazu má především sám dárce. Je to jeho 

výsostné právo. Může však být ujednáno, že je oprávněna domáhat se splnění příkazu 

obmyšlená třetí osoba, tj. ta, v jejíž prospěch se má příkaz splnit. Právo požadovat 

splnění příkazu z darovací smlouvy je majetkové právo, které podléhá promlčení a které 

po smrti dárce přechází na jeho dědice.
105

 

Nesplnění příkazu obdarovaným je nutné posoudit jako naplnění rozvazovací 

podmínky, ačkoli jde spíše o určitou analogii, jelikož naplnění této podmínky je 

zapříčiněno smluvní stranou.
106

 

V určitých případech může být splnění příkazu ve veřejném zájmu. To však nemusí 

být v příkazu výslovně uvedeno. Postačí, pokud je z projevu vůle dárce zřejmé, že 

splnění příkazu má být ku prospěchu širší pospolitosti, tj. že nesleduje čistě soukromé 

zájmy dotčených osob. Příkladem takového příkazu je, pokud dárce uloží 

obdarovanému povinnost vyhradit část darovaného pozemku pro vybudování přístřešku 

pro lidi bez domova či uloží obdarovanému, aby část z darovaných peněz poskytl na 

provoz dětského domova nebo domova seniorů, aby úroky z darovaných vkladů posílal 

na konto osob postižených živelními pohromami atp.
107

 

V případech, kdy je splnění příkazu ve veřejném zájmu, mohou po smrti dárce 

uplatnit právo požadovat splnění příkazu vedle dárcových dědiců také příslušné orgány 

veřejné moci nebo právnické osoby oprávněné takový zájem hájit. Důvodem této 

úpravy je to, že dědicové dárce nemusí mít na splnění příkazu žádný zájem, zejména 

pokud jim z toho neplyne žádný prospěch a dále je možné, že se obdarovaný sám stane 

dárcovým dědicem, což by také mohlo splnění příkazu ohrozit.
108

 

3.6.  Darování pod podmínkou 

Darování může být také vázáno na splnění odkládací (suspenzivní) nebo 

rozvazovací (rezolutivní) podmínky. Právní úprava podmínek je obsažena v § 548 a 549 
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o. z.
109

 „Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání 

nastanou. Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již 

nastalé pominou.“
110

 Není-li tedy splněna odkládací podmínka, právní následky 

darování nenastanou. Bude-li však splněna podmínka rozvazovací, právní následky již 

nastalé pominou.
111

  

Zákon výslovně upravuje odkládací podmínku v případě darování pro případ smrti, 

kdy je darování závislé na podmínce, že obdarovaný přežije dárce (srov. § 2063 o. z.). 

O této modalitě darování bylo již podrobně pojednáno výše. Podmínky můžeme dále 

třídit a rozlišovat z hlediska jejich obsahu. Ne všechny podmínky však budou mít 

zamýšlené právní účinky. U podmíněné darovací smlouvy je nutné se vyhnout 

především podmínkám nemožným, nemravným, šikanujícím a odporujícím veřejnému 

pořádku.
112

 

Podmínka nemožná, tj. podmínka, která je fyzicky nesplnitelná, ať již subjektivně 

nebo objektivně, je podmínkou zdánlivou, a jestliže podmiňuje darování, nepřihlíží se 

k ní, tj. darování posuzujeme jako nepodmíněné (k nemožnému není nikdo zavázán). 

Pokud jde o podmínku nemožnou ve smyslu subjektivním, tj. takovou, která je 

nesplnitelná pouze pro obdarovaného, je nutné rozlišit dva případy. Jestliže ji má splnit 

výlučně obdarovaný, bude se jednat o podmínku zdánlivou (nicotnou). Avšak pokud ji 

může splnit třetí osoba, bude se jednat o podmínku splnitelnou a darování bude nadále 

podmíněné. Obdobně také podmínka nesrozumitelná je podmínkou zdánlivou, ledaže by 

došlo ke konvalidaci dle § 553 odst. 2 o. z, tj. k dodatečnému vyjasnění jejího obsahu 

stranami. Podmínka nemravná, tj. taková, která se příčí dobrým mravům, je stejně jako 

podmínka odporující veřejnému pořádku, stižena relativní či absolutní neplatností, a to 

podle své povahy a okolností. Nemravné jsou například podmínky, které zasahují do 

lidské důstojnosti, cti, svobody, svědomí či náboženského přesvědčení obdarovaného. 

Nemravnou bude i podmínka, jež zakazuje obdarovanému uzavřít manželství s určitou 

osobou. Mezi podmínky odporující veřejnému pořádku patří například takové 

podmínky, kterými dárce odvádí obdarovaného od řádného plnění občanských nebo 
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veřejných funkcí či jiných povinností, nabádá ke zneužití pravomoci, ke korupci či 

k jiné trestné činnosti. Řadíme sem rovněž podmínky, které jsou v rozporu se zákonem. 

Pokud jde o podmínky šikanující obdarovaného, uplatní se přiměřeně ustanovení o 

vedlejších doložkách v závěti (§ 1551 a násl. o. z.). Směřuje-li podmínka darování jen 

ke zřejmému obtěžování obdarovaného ze zjevné dárcovy svévole, nebude se k ní 

přihlížet. Podmínka šikanující obdarovaného je tedy podmínkou zdánlivou.
113

 

3.7.  Darování s účelovým určením 

Darování s účelovým určením spočívá v tom, že dárce stanoví obdarovanému účel, 

k jehož naplnění má darovaná věc zcela nebo částečně směřovat. K tomu bývá zpravidla 

zapotřebí určitá míra součinnosti obdarovaného. Tuto modalitu darování občanský 

zákoník, stejně jako dosavadní právní předpisy, výslovně neupravuje. V praxi se může 

jednat například o darování peněz, za které má obdarovaný něco koupit či směnit, 

darování individuálně určené věci za účelem její výměny za jinou věc, darování 

materiálu, ze kterého má být něco zhotoveno, vyrobeno, postaveno apod. Můžeme zde 

spatřovat určitou podobnost mezi darováním s účelovým určením a darováním 

s příkazem. Avšak nenaplnění účelu darování ze strany obdarovaného není na rozdíl od 

nesplnění příkazu nebo podmínky právně relevantní. Účel darování zatěžuje 

obdarovaného spíše jako morální závazek. Je však možné, aby byl v konkrétním případě 

účel posuzován jako samotný právní důvod darování. Pokud nebude takový účel 

naplněn, povede to k odpadnutí důvodu samotného darování. Stanovený účel darování 

však nesmí odporovat zákonu a musí být v souladu s dobrými mravy.
114

 

3.8.  Jiné vedlejší doložky a výhrady 

Kromě tří nejčastějších vedlejších ujednání, tj. podmínek, určení účelu a příkazu, o 

nichž bylo podrobně pojednáno výše, mohou být s darováním spojeny i jiné vedlejší 

doložky. Do úvahy přichází například ujednání, jímž se povolává třetí osoba (na 
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darování nezúčastněná) pro případ, že by při konsenzuálním darování obdarovaný dar 

z jakéhokoliv důvodu nenabyl.
115

 

Dárce si při darování může vymínit zákaz zcizení nebo zatížení darované věci, 

pokud si přeje, aby obdarovaný po určitou dobu předmět daru uchoval ve svém 

vlastnictví, tj. aby jej neprodal, nesměnil nebo nedaroval. Ovšem takové vedlejší 

doložky, které podstatně omezují budoucí dispozici s darovanou věcí, jsou platné jen za 

předpokladu, že jsou sjednány na dobu určitou (a přiměřenou), a je-li pro to vážný a 

legitimní důvod. Zdánlivou bude doložka, jíž dárce zbavuje vlastnického práva 

k darované věci toho, kdo by se snažil zpochybnit zákaz zcizení nebo zatížení darované 

věci žalobou na neplatnost takové doložky.
116

 

K darovací smlouvě mohou být připojeny i jiné výhrady dárce. Dárce si tak může 

při darování vyhradit, ať již pro sebe, nebo pro třetí osobu, užívací (ius utendi) nebo 

požívací právo (ius fruendi) k darovaným movitým či nemovitým věcem. Tuto výhradu 

lze uskutečnit například bezúplatným zřízením některé z osobních služebností. 

Myslitelná je tak služebnost užívacího práva (dle § 1283 o. z.), na základě které by měl 

dárce právo užívat darovanou věc pro svou vlastní potřebu či potřebu své domácnosti. 

Dále je možné zřídit služebnost požívacího práva (dle § 1285 o. z.), na základě níž by 

měl dárce (poživatel) právo nejen darovanou věc užívat, ale také z ní brát plody a 

užitky, popř. i mimořádný výnos. Do úvahy přichází také služebnost bytu (dle 

§ 1297 o. z.), která je zpravidla zřizována jako služebnost užívacího práva. V případě 

darování nemovité věci si může dárce ujednat také zřízení tzv. výměnku (dle § 2707 o. 

z.), tedy vymínit si pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící 

k zaopatření na dobu života či na dobu určitou. Pokud dárce daruje hromadnou věc, 

může si vyhradit právo disponovat s některou z jejích složek. Obdobně také pokud 

dojde k darování druhově určených věcí, může si dárce vymínit dispozici s některými 

z nich.
117

 

Podle mnohých zahraničních úprav může být s darováním spojena i tzv. reverzní 

doložka, tj. doložka o zpětném převodu vlastnického práva k darované věci na dárce pro 

případ, že obdarovaný zemře dříve než dárce. Taková doložka může mít povahu 
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rezolutivní podmínky a lze ji ujednat nejen pro případ, že obdarovaný zemře dříve než 

dárce (pokud si dárce nepřeje, aby darovaná věc přešla do vlastnictví dědice 

obdarovaného), ale je možné ji rozšířit i na potomky, a to tak, že vlastnické právo 

k darované věci přejde zpět na dárce za předpokladu, že zemře obdarovaný a jeho 

potomci. Doložka o zpětném převodu však bývá připuštěna pouze ve prospěch dárce, 

nikoli ve prospěch osob jemu blízkých či jiných. Při uplatnění doložky o zpětném 

převodu se problematickým jeví to, že darovaná věc mohla být za života obdarovaného 

zcizena nebo zatížena věcným právem k věci cizí. Podle některých zahraničních úprav 

má reverzní doložka zásadně takové účinky, že ruší všechna zcizení darovaných věcí a 

vrací předmět darování do rukou dárce bez jakéhokoli zatížení či hypotéky.
118

 

Doložka obsahující příkaz, jímž se jinému přenechává povinnost určit osobu dárce 

nebo předmět darování je v rozporu se samotnou podstatou darování (jakožto smluvního 

závazku mezi konkrétními subjekty ohledně konkrétního předmětu daru) a požadavkem 

na určitost darovací smlouvy, a tudíž se k ní nepřihlíží. Platné ovšem může být takové 

ujednání, jímž se daruje ve prospěch osoby, kterou vybere třetí osoba mezi několika 

osobami, jež pro tento účel dárce jednotlivě vymezil. Rovněž je možné, aby dárce určil 

okruh osob, fyzických i právnických, ze kterých příkazník vybere vhodného 

obdarovaného. Platným bude i takové darování, kdy předmět daru určí třetí osoba tak, 

že jej vybere mezi vícero dárcem označenými věcmi či v limitu dárcem stanovené 

maximální hodnoty.
119
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4. Zánik závazku z darování 

Obecná úprava zániku závazků je obsažena v ustanovení § 1908 a násl. o. z. 

(splnění) a v ustanovení § 1981 a násl. o. z. (jiné způsoby zániku závazků). 

Vzhledem k povaze darování však můžeme dovodit, že závazek z darování jeho 

splněním nezaniká, neboť jde o vztah, který zpravidla směřuje k vytvoření určité 

dlouhodobější vazby nebo pouta, a tudíž nebývá konzumován bezprostředně po předání 

daru. Občanský zákoník navíc zakotvuje právo dárce odvolat dar pro nevděk 

obdarovaného (příp. pro nouzi dárce), tj. umožňuje dárci od darovací smlouvy odstoupit 

a tím způsobit zánik závazku. Pokud by se uplatnilo pravidlo, že závazek z darování 

zaniká jeho splněním, nebylo by možné hovořit o odstoupení od darovací smlouvy, a 

tedy zrušení darování několik let poté, co bylo darování učiněno (konzumováno).
120

 Ke 

stejnému závěru dospěla mimo jiné také dosavadní rozhodovací praxe, která posoudila 

jako zvláštní způsob zániku darovacího vztahu situaci, kdy dárce využije svého práva 

domáhat se vrácení daru.
121

 

Pokud jde o jiné způsoby zániku závazku, v úvahu přichází u konsensuálního 

darování především dohoda o zrušení závazku, prominutí dluhu, splynutí, následná 

nemožnost plnění a odstoupení od smlouvy. Od darovací smlouvy může dárce odstoupit 

a odevzdání daru odepřít v případě, že se po uzavření smlouvy změní okolnosti do té 

míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění jeho 

vyživovací povinnosti (srov. § 2059 o. z.). O tomto však již bylo podrobně pojednáno 

v kapitole 2.5. Obdarovaný může od darovací smlouvy odstoupit dle ustanovení § 2065 

o. z., a to v případě, že mu dárce daroval vědomě cizí věc a tuto skutečnost mu zatajil 

nebo že mu daroval vadnou věc, přičemž o vadě věděl a obdarovaného na ni 

neupozornil. O tomto již bylo také podrobně pojednáno, a to v kapitole 1.1.3. 

Teoreticky je možné i odstoupení obdarovaného od darovací smlouvy pro prodlení 

dlužníka, tj. pokud je dlužník (dárce) v prodlení s odevzdáním předmětu darovací 

smlouvy. V takovém případě však dárce neplatí úrok z prodlení (srov. § 2057 o. z.).
122
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Dalším způsobem zániku závazku z darování je odvolání daru. Vzhledem k tomu, 

že by darování mělo obecně vycházet ze zásady pacta sunt servanda, je možnost 

odvolat dar pouze výjimečným institutem, jež má zohlednit případy zvláštního zřetele 

hodné, kdy je dán ospravedlnitelný důvod pro porušení výše uvedené zásady. Podle 

občanského zákoníku je důvodem pro odvolání daru nouze dárce nebo nevděk 

obdarovaného.
123

 O odvolání daru bude podrobně pojednáno v následující kapitole. 

Smrtí dárce po uzavření konsensuální darovací smlouvy povinnost poskytnout dar 

nezaniká, nýbrž přechází na dědice dárce, ledaže by předmětem darování bylo takové 

plnění, které mělo být provedeno osobně dárcem (např. vytvoření díla). V takovém 

případě by smrtí dárce zanikla i tato povinnost poskytnout dar. Oproti tomu smrtí 

obdarovaného při konsensuálním darování právo na poskytnutí daru zpravidla zaniká, 

jelikož plnění bývá omezeno pouze na osobu obdarovaného, ledaže by smluvní strany 

projevily jinou vůli.
124
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5. Odvolání daru 

Občanský zákoník, přestože tak výslovně nestanoví, vychází ze zásady, že dar je 

zásadně neodvolatelný. Tuto zásadu dovozujeme jednak z povahy darování, a dále 

především ze stěžejní zásady smluvního práva pacta sunt servanda. Občanský zákoník 

však vzhledem k zásadě slušnosti a spravedlnosti připouští z této zásady dvě výjimky, a 

to odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk. Důvodem k odvolání daru je tak 

buď nouze dárce, do které upadne po darování, anebo nevděk obdarovaného.
125

 

5.1.  Odvolání daru pro nouzi 

Odvolání daru pro nouzi bylo z ideologických důvodů z našeho práva vypuštěno 

přijetím občanského zákoníku z roku 1950. Nyní je tento institut upraven v § 2068 až 

2071 o. z. Občanský zákoník v ustanovení § 2068 odst. 1 o. z. stanoví, že: „Upadne-li 

dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou 

výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po 

obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v 

tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se 

může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.“ Toto 

právo je osobním právem dárce, jež trvá pouze po dobu jeho života, tj. zaniká jeho 

smrtí. Ovšem pokud dárce toto právo neuplatní, mohou je za stanovených podmínek 

uplatnit ti, k nimž má dárce zákonnou vyživovací povinnost.
126

 

V této souvislosti je vhodné vymezit pojem nouze a pojem nutná výživa. Pojem 

nouze můžeme vymezit jako nedostatek prostředků (příjmů či jiných zdrojů) na výživu. 

Přičemž nouze dárce, která jej opravňuje k odvolání daru, může mít dvě podoby. Jednak 

může jít o situaci, kdy dárce nemá na nutnou výživu vlastní, a jednak kdy nemá na 

nutnou výživu osob, k jejichž výživě je podle zákona povinen (tj. zákonná vyživovací 

povinnost dle § 910 a násl. o. z.). Pojmem nutná výživa je třeba rozumět nejen zajištění 

základních potravin k přežití člověka, ale rovněž zajištění odpovídajícího bydlení, 

ošacení, zdravotní péče atp. Dárce, ať už je v jakémkoli postavení vůči obdarovanému 

(např. jako rodič vůči dítěti by měl právo na slušnou výživu či jako rozvedený manžel 
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vůči bývalému manželovi na přiměřenou výživu), má právo odvolat dar pro svou nouzi 

jen pokud se mu nedostává výživy nutné.
127

 Odvolání daru pro nouzi totiž přichází do 

úvahy jen ve výjimečných případech, kdy se dárce ocitne v situaci, kterou není možné 

řešit jinak. Primárně by měla být nouze dárce řešena jinými instituty soukromého práva, 

zejména je nutné upřednostnit vyživovací povinnost mezi předky a potomky podle 

§ 915 o. z., kdy je kupř. dítě povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu. Tato 

povinnost je širší než v případě zajištění nutné výživy při odvolání daru pro nouzi.
128

 

Pokud se dárce ocitne po uskutečněném darování ve stavu nouze výše popsaném, 

vznikne mu právo (nikoli povinnost) odvolat dar. Účinky odvolání daru nenastávají ex 

lege, ale je k tomu nutný projev vůle dárce. Dárci ovšem nepřísluší právo odvolat dar, 

přivodil-li si stav nouze úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (srov. § 2071 o. z.).
129

 Může 

se jednat například o případy dárcova alkoholismu, gamblerství či jiných závislostí.
130

 

Výše uvedené ustanovení především motivuje dárce k hospodárnému nakládání se svým 

majetkem a zároveň chrání obdarovaného před šikanózním či jinak zneužívajícím 

odvoláváním daru ze strany dárce.
131

 Právo odvolat dar nemá jednak ten, kdo si stav 

nouze úmyslně nebo z hrubé nedbalosti přivodil, ale nepochybně také ten, kdo ve stavu 

nouze bude úmyslně nebo z hrubé nedbalosti setrvávat.
132

 

Pokud budeme vycházet ze smyslu a účelu ustanovení § 2068 o. z., kterým je 

zajištění výživy dárce příp. výživy osob, k jejichž výživě je povinen, můžeme dovodit, 

že právo odvolat dar pro nouzi není možné uplatnit, je-li dárcem právnická osoba.
133

 

Odvolat dar je možné jen v případě, že již bylo darování realizováno (reálná 

darovací smlouva), nikoli v případě konsensuálního darování, kdy je dárce zavázán 

teprve dar poskytnout, jelikož pro takovou situaci zákon výslovně upravuje možnost 
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tzv. odepření daru spojeného s odstoupením od darovací smlouvy, za předpokladu 

naplnění klauzule rebus sic stantibus (srov. § 2059 o. z.).
134

 

Dárce má při odvolání daru dvě možnosti. Buď může po obdarovaném požadovat 

vydání daru anebo zaplacení jeho obvyklé ceny. Obvyklou cenou darované věci je 

s přihlédnutím k ustanovení § 492 odst. 1 o. z. a především § 2085 odst. 2 o. z. kupní 

cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných 

smluvních podmínek obvykle prodává. Pokud nelze hodnotu darované věci určit 

stanovením ceny obvyklé, jelikož předmětem daru je věc, která se obvykle neprodává, 

je nutné aplikovat ustanovení § 1792 odst. 2 o. z., podle něhož určí tuto hodnotu soud 

s přihlédnutím k obsahu darovací smlouvy, povaze plnění a zvyklostem. Požadavek 

dárce na vydání daru či na zaplacení jeho obvyklé ceny není absolutní, nýbrž je 

limitován rozsahem, v jakém se dárci nedostává prostředků na nutnou výživu. Zároveň 

hodnota daru představuje maximální možné plnění z titulu odvolání daru.
135

 Pokud tedy 

přesáhne potřeba nutné výživy výši obohacení z daru, bude obdarovaný povinen plnit 

nejvýše v rozsahu svého obohacení.
136

 

Občanský zákoník výslovně pamatuje na případ, kdy obdarovaný již nemá dar ani 

jeho plnou hodnotu (srov. § 2078 o. z.). V takovém případě je zavázán vydat to, co mu 

ještě z obohacení zbývá. To však neplatí, pokud se obdarovaný zbavil daru, aby zmařil 

jeho vydání dárci. V takovém případě vzniká obdarovanému odvoláním daru povinnost 

vydat celý dar, příp. jeho obvyklou cenu.
137

 

Obdarovaný se může své povinnosti vydat dar nebo zaplatit jeho obvyklou cenu 

jednostranně zprostit tím, že bude dárci poskytovat to, co je k jeho nutné výživě či 

k nutné výživě jiné osoby potřeba. Nemusí se jednat o peněžité plnění, nýbrž je možné 

plnit i naturálně.
138

 Obdarovaný tak může dárci například poskytnout ubytování a 

stravu, a to po dobu trvání stavu nouze na straně dárce.
139
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Ovšem ani v tomto případě nemůže být obdarovaný nucen plnit více, než kolik činí 

hodnota daru. Povinnost k substitučnímu plnění zanikne, jakmile pomine stav nouze na 

straně dárce, a to z jakéhokoliv důvodu (např. pokud získá prostředky na svou výživu, 

bude sám obdarován nebo zdědí majetek, získá lépe placené zaměstnání apod.).
140

 

Obdarovaný nemá povinnost vydat dar nebo zaplatit jeho obvyklou cenu, pokud se 

sám ocitá v obdobné nouzi jako dárce (srov. § 2068 odst. 2 o. z.). Není totiž žádoucí 

požadovat vrácení daru nebo zaplacení jeho obvyklé hodnoty po někom, kdo je ve 

srovnatelně tíživé situaci. Aby se mohl obdarovaný takového beneficia dovolat, musí se 

sám dostat do takové nouze, že nemá dostatek prostředků na nutnou výživu svou, 

případně na nutnou výživu osoby, vůči níž má zákonnou vyživovací povinnost. Pokud 

nastane taková situace, je nutné od odvolání daru v daný okamžik upustit (soud 

obdarovanému povinnost vydat dar neuloží) a favorizovat obdarovaného. To ovšem 

nevylučuje možnost v budoucnu odvolání daru zopakovat za předpokladu, že se změní 

pozitivně majetkové poměry obdarovaného a pokud i nadále trvá nouze dárce.
141

 

Občanský zákoník v této souvislosti řeší po vzoru obecného zákoníku občanského 

také otázku plurality obdarovaných, tj. situaci, kdy dárce obdaroval více osob.
142

 Podle 

ustanovení § 2069 o. z. je dříve obdarovaná osoba povinna poskytovat plnění na výživu 

pouze v rozsahu, v jakém jej neposkytuje osoba obdarovaná později.
143

 Pokud tedy bylo 

obdarováno více osob, má povinnost přispět dárci na nutnou výživu nejdříve ten, kdo 

byl obdarován jako poslední. Dříve obdarovaní jsou zavázáni až subsidiárně pro případ, 

že by plnění posledního z obdarovaných nestačilo na nutnou výživu dárce.
144

 Zákon 

tímto ustanovením sleduje logiku, že snadněji se bude plnit obdarovanému, který byl 

obdarován nejpozději, jelikož je naděje, že stále bude mít darovanou věc, příp. její 

plnou hodnotu. Pokud bylo vícero darování uskutečněno současně, může si dárce zvolit, 

vůči kterému obdarovanému odvolání daru pro nouzi uplatní. Ovšem není namístě 

hovořit o solidaritě obdarovaných. Výše uvedené ustanovení však má dispozitivní 

charakter, tudíž je možné dohodou zúčastněných, tedy dárce a několika po sobě 
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obdarovaných, stanovit i jiný postup, jiné pořadí, popř. jiný rozsah nebo poměr plnění 

povinných subjektů.
145

 

Právo odvolat dar pro nouzi nepřechází na dědice dárce, tj. zaniká tak nejpozději 

smrtí dárce. Ovšem pokud by smrt dárce zavinil úmyslně či z hrubé nedbalosti 

obdarovaný, jednalo by se o odvolání daru pro nevděk, kdy by právo odvolat dar přešlo 

na dědice dárce (srov. § 2074 o. z.). Ustanovení § 2070 o. z. dále stanoví, že pokud 

dárce neuplatní své právo odvolat dar, má ten, komu je dárce podle zákona povinen 

výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho 

mu dárce nemůže poskytnout. Toto ustanovení tedy rozšiřuje okruh aktivně 

legitimovaných osob k podání žaloby na vydání daru. Vedle dárce jsou jimi ti, 

vůči nimž má dárce zákonnou vyživovací povinnost. Předpokladem pro uplatnění 

tohoto práva je skutečnost, že dárce své právo odvolat dar pro nouzi neuplatnil, a to 

z jakéhokoli důvodu, tj. není rozhodné, zda nechtěl či nemohl. Za uplatnění práva je 

v této souvislosti považováno soudní uplatnění. Ten, kdo požaduje po obdarovaném 

doplnění toho, co mu nemůže poskytnout sám dárce, musí prokázat jednak existenci 

zákonné vyživovací povinnosti dárce a dále skutečnost, že mu dárce neposkytuje výživu 

ani v nutném rozsahu. Oprávněná osoba může toto právo využít jen za života dárce, 

jelikož nejpozději jeho smrtí toto právo, stejně jako vyživovací povinnost dárce, 

zaniká.
146

 

Práva odvolat dar pro nouzi se nelze předem platně vzdát (srov. § 2076 o. z.). 

Zákon tedy neumožňuje ujednat si neodvolatelnost darování. Takové ujednání stran by 

bylo zdánlivé (nicotné), a tudíž by se k němu nepřihlíželo. To však nevylučuje možnost 

vzdát se práva odvolat dar ex post, tj. poté, co se již dárce v nouzi ocitl. Dárce tak může 

učinit buď implicitně, tedy právo odvolat dar vůbec nevyužije, anebo explicitně, a to až 

poté co adresoval revokační projev obdarovanému, tím, že se vzdá práva na vydání daru 

a tuto povinnost obdarovanému promine.
147

 

Úprava týkající se odvolání daru pro nouzi neobsahuje, na rozdíl od úpravy 

odvolání daru pro nevděk, pojednání o lhůtě, ve které je možné dar pro nouzi odvolat. 

Podle občanského zákoníku z roku 1964 byla lhůtou pro vrácení daru obecná promlčecí 
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lhůta, tj. tři roky. Občanský zákoník zkrátil lhůtu pro možnost odvolat dar na jeden rok, 

avšak pouze u odvolání daru pro nevděk (srov. § 2075 o. z.). Někteří autoři však za 

pomocí analogie dospěli k závěru, že i v případě odvolání daru pro nouzi tato lhůta činí 

jeden rok, a to od okamžiku, kdy stav nouze je prokazatelný.
148

 

5.2.  Odvolání daru pro nevděk 

Druhým důvodem pro odvolání daru je nevděk obdarovaného. Občanský zákoník 

nepřijímá konstrukci § 630 obč. zák., jelikož s tímto ustanovením byly od počátku 

spojeny určité výkladové nejasnosti, ale spíše se přiklání k tradičnímu pojetí, které 

představuje § 948 OZO.
 149

 Důvodem pro uzákonění práva odvolat dar pro nevděk je 

skutečnost, že vzhledem ke štědrosti a velkorysosti dárce, který poskytuje bezúplatně 

předmět daru, lze oprávněně od obdarovaného očekávat, že se bude slušně chovat 

k dárci a jeho rodině, tj. že projeví určitou vděčnost vůči dárci.
150

 

Ustanovení § 2072 odst. 1 o. z. stanoví, že: „Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně 

nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li 

to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již 

odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení 

jeho obvyklé ceny.“
151

 

Aby se nevděčné chování obdarovaného stalo zákonným důvodem pro odvolání 

daru, musí naplnit tři předpoklady. Prvním předpokladem je, že takové chování 

obdarovaného ubližuje dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, současně tím zjevně 

porušuje dobré mravy a posledním předpokladem je, že dárce toto chování 

obdarovanému nepromine. Dárci může být ze strany obdarovaného ublíženo jednak 

v rovině fyzické, ale i v rovině psychické. Mezi skutky obdarovaného, jež opravňují 

dárce k odvolání daru, můžeme řadit například trestné činy proti životu a zdraví dárce, 

případně osob jemu blízkých, které je možné spáchat úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

Ovšem důvodem pro odvolání daru mohou být nejen protiprávní skutky postihované 

trestním či správním právem, ale i amorality nižší intenzity, za předpokladu, že se 

                                                 
148

 RABOVÁ, D. Odvolání daru pro nouzi dle NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.). Ad Notam. 2013, č. 6, s. 12. 
149

 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 810 
150

 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 686 
151

 Ust. § 2072 odst. 1 o. z. 



 

45 

 

zjevně příčí dobrým mravům.
152

 Ke stejnému názoru dospěl mimo jiné také Nejvyšší 

soud ČR: „Předně je třeba uvést, že z ustanovení § 630 obč. zák. nevyplývá, že by 

závadné jednání obdarovaného vůči dárci nebo členům jeho rodiny muselo - co do 

rozsahu a intenzity - dosáhnout takového stupně závažnosti jednání, které by založilo 

trestněprávní či správněprávní odpovědnost obdarovaného. Kromě rozsahu a intenzity 

jednání obdarovaného vůči dárci nebo členům jeho rodiny, jež bylo kvalifikováno jako 

trestný čin nebo přestupek, mohou i jiná závadná jednání ze strany obdarovaného 

rovněž vést k naplnění skutkové podstaty pro vrácení daru podle ustanovení § 630 obč. 

zák.; musí se však jednat vždy o takové závadné jednání obdarovaného vůči dárci nebo 

členům jeho rodiny, které z hlediska svého rozsahu a intenzity nevzbuzuje žádné 

pochybnosti o jeho kolizi s dobrými mravy.“
153

 Tento názor Nejvyššího soudu ČR je 

možné použít i na odvolání daru pro nevděk dle § 2072 o. z. 

Dalším předpokladem pro úspěšné odvolání daru je, aby čin obdarovaného zjevně 

porušil dobré mravy. Občanský zákoník pojem dobrých mravů nedefinuje. Pouze 

v ustanovení § 1 odst. 2 o. z. zakazuje ujednání porušující dobré mravy, a taková 

ujednání, jež se příčí dobrým mravům, stíhá neplatností (srov. § 580 o. z.). Tento pojem 

je tak blíže vymezen doktrínou a judikaturou. Ústavní soud vymezil pojem dobrých 

mravů jako „souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v 

souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný 

horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí 

být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě 

a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.“
154

 Nejvyšší soud ČR dobrými 

mravy rozumí „souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém 

vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny 

rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.“
155

 Jak již bylo 

naznačeno výše, dobré mravy musí být porušeny chováním obdarovaného zjevně. Musí 

se tedy jednat o čin, jehož amoralita je očividná, a tudíž ji není nutné jakkoli dokazovat. 

Co je považováno za zjevné porušení, můžeme dovodit i z názoru Nejvyššího soudu ČR 
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uvedeného výše, tedy že „se musí jednat vždy o takové závadné jednání obdarovaného 

vůči dárci nebo členům jeho rodiny, které z hlediska svého rozsahu a intenzity 

nevzbuzuje žádné pochybnosti o jeho kolizi s dobrými mravy.“
156

 Totéž zopakoval 

Nejvyšší soud ČR i ve svém pozdějším rozhodnutí.
157

 Může se jednat třeba jen o jediný 

amorální skutek obdarovaného, pokud je značného rozsahu a intenzity, a pokud se dárce 

osobně dotýká (tj. ubližuje mu). Avšak může jít také o několik méně intenzivních, ale 

setrvalých nebo opakujících se zásahů. Tedy i méně závadné jednání obdarovaného za 

předpokladu, že je soustavné, může být natolik obtěžující, že může být kvalifikováno 

jako zjevný rozpor s dobrými mravy (např. opakované verbální útoky, pomluvy, 

poškozování dárcova majetku, neposkytnutí pomoci atd.). Posouzení toho, zda došlo 

k činu, který zjevně porušuje dobré mravy a který má tudíž vést k úspěšnému odvolání 

daru, vyžaduje komplexní hodnocení závadného chování, a to jak z hlediska 

objektivního, tak i subjektivního. Je tedy nutné vzít v úvahu i to, jak dárce vnímá 

závadné chování obdarovaného, tj. jak moc se cítí ublížen. Na druhou stranu pouhé 

subjektivní přesvědčení dárce o tom, že se obdarovaný vůči němu, příp. vůči osobě 

jemu blízké, zachoval nevděčně, samo o sobě k odvolání daru nestačí.
158

 

Posledním předpokladem pro účinné odvolání daru je, že dárce obdarovanému jeho 

nevděčné chování neprominul. Jestliže dárce obdarovanému jeho závadné chování 

promine, nemůže se následně z téhož důvodu domáhat vydání daru. Prominutí nevděku 

může být učiněno v jakékoli formě, a to jak výslovně, tak mlčky nebo konkludentně 

(např. dozvěděl-li se dárce o amorálním činu obdarovaného a přesto jej poté 

obdaroval).
159

 

Právo odvolat dar pro nevděk vzniká dárci projeveným nevděkem obdarovaného. 

Jedná se o právo, nikoli povinnost dárce. Odvolání daru nenastává ex lege projeveným 

nevděkem, ale je nutné, aby dárce dar odvolal, čímž mimo jiné dává najevo, že 

obdarovanému jeho závadné chování nepromíjí. Dárce nejdříve uvědomí obdarovaného 

o odvolání daru svým jednostranným právním jednáním, tj. výzvou, aby mu dar 

dobrovolně vydal nebo pokud to není možné, aby zaplatil jeho obvyklou cenu. Pokud 

obdarovaný svou povinnost vydat celý dar, případně jeho obvyklou cenu dobrovolně 
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nesplní, může se dárce obrátit se žalobou na soud. Vzhledem k tomu, že zákon pro 

takovou výzvu žádnou zvláštní formu nevyžaduje, lze ji učinit v jakékoli výslovné 

formě (tj. ústně, písemně, notářským zápisem), ovšem s výjimkou nemovitých věcí. 

V této souvislosti občanský zákoník v ustanovení § 560 o. z. stanoví, že takové právní 

jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní 

jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje písemnou formu. Z toho 

můžeme dovodit, že u odvolání daru nemovité věci bude nutná písemná forma. Výzva 

adresovaná obdarovanému musí obsahovat především identifikaci osoby dárce a 

obdarovaného, samotný revokační projev dárce (tj. výzvu k vrácení konkrétního daru) a 

současně, jak vyplývá z dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
160

, je také 

nutné uvést konkrétní skutečnosti, v nichž dárce spatřuje zjevné porušení dobrých 

mravů. Jen výzva, která splňuje výše uvedené náležitosti je způsobilá zrušit darovací 

smlouvu a obnovit vlastnické právo dárce k darované věci. V opačném případě by se 

jednalo o zdánlivé právní jednání, a to pro jeho neurčitost. Je také možné, aby byla 

výzva obsažena v žalobě (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. prosince 

2002, sp. zn. 22 Cdo 1620/2001). V takovém případě pak účinky odvolání daru 

nastanou okamžikem doručení příslušné žaloby obdarovanému.
161

 

Postup při odvolání daru pro nevděk obdarovaného se liší podle toho, zda se jedná 

o reálné či konsensuální darování. V případě konsensuální darovací smlouvy, kdy nebyl 

dar dosud odevzdán, je možné, aby dárce od smlouvy odstoupil a tím se vyhnul 

povinnosti dar odevzdat. Odstoupením od takové konsensuální darovací smlouvy se 

závazek zrušuje od počátku, tj. s účinky ex tunc (srov. § 2004 o. z.). Pokud již byl dar 

na základě konsensuální darovací smlouvy odevzdán obdarovanému, anebo se jednalo o 

reálnou darovací smlouvu, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a pokud to 

není možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. V takovém případě zanikají práva a 

povinnosti stran s účinky ex nunc (srov. § 2073 o. z.). Práva třetích osob k darované 

věci nabytá mezitím v dobré víře, nejsou odvoláním daru dotčena (srov. § 2005 odst. 1 

o. z.).
162
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V souvislosti s ustanovením § 2072 odst. 2 o. z., které stanoví: „Odůvodňují-li to 

okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči 

osobě obdarovanému blízké.“, je nutné upozornit na zjevnou chybu, které se 

zákonodárce dopustil tím, že hovoří o osobě obdarovanému blízké. Z logiky věci a 

smyslu této úpravy lze dovodit, že došlo k záměně pojmů a zákonodárce měl na mysli 

osobu dárci blízkou, neboť i důvodová zpráva hovoří o osobě dárci blízké.
163

 Předchozí 

právní úprava používala v této souvislosti pojem členové dárcovy rodiny, jehož výklad 

nebyl zcela jednoznačný. Rozhodovací praxe se nakonec přiklonila k extenzivnímu 

pojetí tohoto pojmu a zahrnula tak pod něj kromě dětí, rodičů a manžela dárce i další 

příbuzné. Nadále však vycházela z toho, že pojem členové dárcovy rodiny je užší než 

pojem osoby blízké.
164

 Občanský zákoník překonává tyto nejasnosti tím, že 

jednoznačně hovoří o osobě blízké. Osobou dárci blízkou je v souladu s ustanovením 

§ 22 o. z. především jakýkoli příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 

registrovaný partner. Dále se za osoby sobě navzájem blízké pokládají i jiné osoby 

v poměru rodinném nebo obdobném, za předpokladu, že by újmu, kterou utrpěla jedna 

z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Občanský zákoník dále obsahuje 

vyvratitelnou právní domněnku, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo 

osoby, které spolu trvale žijí. Silou zákonné fikce je tak za nevděk vůči dárci 

považováno také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě dárci blízké. To však 

neplatí automaticky, vždy je nutné zkoumat, jestli takový závěr odůvodňují okolnosti 

daného případu. Pokud jde o výklad odůvodňujících okolností, rozhodující je to, jak 

významně se závadné chování obdarovaného směřující vůči osobě dárci blízké osobně 

dotýká dárce.
165

 

Podle ustanovení § 2073 o. z. činí nevděk obdarovaného, ovšem jen jeho (nikoli 

další osoby, které mají k předmětu daru nějaké majetkové právo – např. dalšího 

nabyvatele), ohledně předmětu daru nepoctivým držitelem. Nevděk staví obdarovaného 

do pozice někoho, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, 
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které mu nenáleží (srov. § 992 odst. 1 o. z.).
166

 Od okamžiku, kdy se obdarovaný 

dopustí činu, který je nevděkem, stává se ohledně darované věci nepoctivým držitelem. 

Výše uvedené pravidlo je ovšem možné uplatnit pouze zpětně, za předpokladu, že 

k odvolání daru skutečně dojde. Pokud však dárce svého práva odvolat dar nevyužije 

nebo čin obdarovanému promine, zůstane obdarovanému nadále jeho vlastnické právo a 

poctivá držba. Vycházíme z toho, že k tomu aby byl dar odvolán je nutný nejen 

projevený nevděk obdarovaného, ale i následné uplatnění práva odvolat dar za strany 

dárce. Pravidlo obsažené v ustanovení § 2073 o. z. tak pouze stanoví, od jakého 

okamžiku se bude v případě odvolání daru na obdarovaného hledět jako na nepoctivého 

držitele. Obdarovaný jakožto nepoctivý držitel je pak povinen dárci vydat vedle 

předmětu daru i případné plody a užitky, které držbou nabyl. Vedle toho je také povinen 

nahradit veškerou škodu, která z jeho nepoctivé držby vzešla. Uplatní se zde ustanovení 

o vypořádání mezi vlastníkem a nepoctivým držitelem § 1000 a 1001 o. z.
167

 

Právo odvolat dar pro nevděk je osobním právem dárce a tudíž zásadně nepřechází 

na jeho dědice. Občanský zákoník však připouští, že ve výjimečných případech mohou 

dar odvolat i dědici dárce
168

, čímž odstraňuje nespravedlnost předchozí právní úpravy, 

kdy ani v případě zavraždění dárce obdarovaným neměli dědici dárce právo dar 

odvolat.
169

 Právo odvolat dar pro nevděk přechází na dědice dárce, pokud obdarovaný 

zabránil dárci v odvolání daru, a to například již zmíněným zavražděním dárce. Dále 

mohou dědici dárce uplatnit právo na odvolání daru pro nevděk tehdy, pokud dárci 

v odvolání daru zabránila vyšší moc (vis maior). Může jít o situaci, kdy dárce neuplatní 

své právo odvolat dar z důvodu úmrtí způsobeného jinak než jednáním obdarovaného, 

přestože byl již pro odvolání daru rozhodnut. Například pokud jede dárce 

k obdarovanému, aby mu sdělil své rozhodnutí, ale cestou zemře při dopravní nehodě. 

Samotná smrt dárce však nemůže být vždy bez dalšího považována za vyšší moc, jež 

zabrání dárci v odvolání daru.
170
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Přestože tak zákon výslovně nestanoví, je možné dovodit, že právo odvolat dar 

zanikne nejpozději také smrtí obdarovaného. Případný nevděk dědiců obdarovaného by 

byl bez právního významu, jelikož mezi nimi a dárcem není žádné dřívější právní pouto. 

Ovšem jinak se budou posuzovat situace, kdy dárce platně odvolá dar ještě za života 

obdarovaného, ale ten zemře dříve, než vydá předmět daru zpět dárci. Pokud zemře 

poté, co dar odvolal také dárce, mohou se jeho dědici domáhat vydání celého daru či 

jeho obvyklé ceny po dědicích obdarovaného.
171

 

Vzhledem k tomu, že doba mezi darováním a nežádoucím chováním obdarovaného 

není nijak omezena, může dárci vzniknout právo odvolat dar pro nevděk kdykoli po 

uskutečněném darování, tj. i v poměrně dlouhé době od uzavření darovací smlouvy.
172

 

Výše uvedené vyplývá mimo jiné také z rozhodovací praxe soudů: „Dárce se může 

domáhat vrácení daru v kterémkoli časovém odstupu od uzavření darovací smlouvy, 

neboť délka doby mezi obdarováním a závadným chováním obdarovaného není nijak 

omezena.“
173

  

Zákon ovšem stanoví lhůtu, ve které je nutné právo odvolat dar pro nevděk uplatnit. 

Lhůta pro odvolání daru pro nevděk činí jeden rok. V souladu s ustanovením 

§ 2075 o. z. počne tato lhůta běžet ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil (tj. objektivně 

nastavený počátek běhu lhůty). To ovšem pouze za předpokladu, že dárce věděl o 

nežádoucím chování obdarovaného. Pokud se však dárce dozvěděl o závadném chování 

obdarovaného později, pak jednoroční lhůta pro odvolání daru počne běžet ode dne, kdy 

se dárce o důvodu pro odvolání daru dozvěděl (tj. subjektivně nastavený počátek běhu 

lhůty). Vědomost o důvodu pro odvolání daru spočívá ve znalosti toho, že se závadného 

chování, které odůvodňuje odvolání daru, dopustil právě obdarovaný. V případě, že 

došlo k přechodu práva odvolat dar na dárcova dědice v souladu s ustanovením 

§ 2074 o. z., činí tato lhůta jeden rok od smrti dárce. Lhůta pro odvolání daru pro 

nevděk nemá povahu prekluze, a tudíž jejím marným uplynutím právo odvolat dar 

nezaniká. Dárce tedy může uplatnit toto právo u soudu i poté co lhůta marně uplynula, 

přičemž soud může o účinku odvolání daru a povinnosti vydat celý dar příp. zaplatit 

jeho obvyklou cenu pozitivně rozhodnout za předpokladu, že obdarovaný nevznese 
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námitku opožděného odvolání. Z tohoto hlediska má lhůta pro odvolání daru pro nevděk 

podobné vlastnosti jako lhůta promlčecí. Pokud tedy obdarovaný vznese námitku 

opožděného odvolání daru, soud žalobu směřující k ochraně dárcova majetku zamítne. 

Nicméně pokud by obdarovaný splnil svou povinnost vydat dar po uplynutí této lhůty, 

plnil by svůj dluh, a proto by vydání daru po uplynutí lhůty nebylo bezdůvodným 

obohacením. Obdarovaný tak nemůže požadovat vrácení toho, co plnil (srov. 

§ 609 o. z.).
174

 

Práva odvolat dar pro nevděk se stejně jako práva odvolat dar pro nouzi nelze 

předem platně vzdát (srov. § 2076 o. z.). Zákon tedy neumožňuje ujednat si 

neodvolatelnost darování. Vzdání se práva odvolat dar učiněné mezi živými by tak bylo 

zdánlivým (nicotným) jednáním, a tudíž by se k němu nepřihlíželo. To však nevylučuje 

možnost vzdát se práva odvolat dar ex post, tj. poté, co se obdarovaný dopustil zákonem 

kvalifikovaného závadného chování. V takovém případě by se jednalo o prominutí 

nevděku, tak jak o něm výslovně stanoví § 2072 o. z.
175

 

Občanský zákoník výslovně pamatuje na případy, kdy obdarovaný již nemá dar 

(např. protože jej zcizil, opustil, zničil, spotřeboval, ztratil apod.), a nemá ani jeho plnou 

hodnotu (srov. § 2078 o. z.). V takovém případě je zavázán vydat to, co mu ještě 

z obohacení zbývá. Pokud jde o odvolání daru pro nevděk, připouští zákon z výše 

uvedeného pravidla dvě výjimky. První výjimkou je situace, kdy se obdarovaný zbaví 

daru, aby zmařil jeho vydání dárci. V takovém případě vzniká obdarovanému 

odvoláním daru povinnost vydat celý dar, příp. jeho obvyklou cenu, tedy má restituční 

povinnost v plném rozsahu. Druhá výjimka se vztahuje na případy, kdy odvolá dar pro 

nevděk samotný dárce, tj. neuplatní se na odvolání daru dárcovými dědici. Pokud tedy 

odvolá dar sám dárce, má právo na plnou hodnotu daru, zatímco jeho dědicové mohou 

požadovat pouze zbývající obohacení.
176

 

                                                 
174

 ELISCHER, D. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 713-715 
175

 Tamtéž, str. 715-716 
176

 Tamtéž, str. 718 



 

52 

 

6. Započtení na povinný díl a na dědický podíl 

Na tomto místě považuji za vhodné v souvislosti s darováním pojednat krátce také 

o institutu dědického práva, kterým je kolace, tj. započtení na povinný díl a na dědický 

podíl. Smyslem započtení je, aby bylo při stanovení povinných dílů (resp. dědických 

podílů) zohledněno to, co již dědic obdržel od zůstavitele za jeho života, a aby tak 

nedocházelo k nespravedlivému zvýhodňování takového dědice na úkor ostatních 

dědiců, jimž se nic z toho nedostalo.
177

 

Podle ustanovení § 1660 odst. 1 o. z. se na povinný díl započte vše, co 

nepominutelný dědic skutečně nabyl od zůstavitele mortis causa, tedy co nabyl 

odkazem (příp. pododkazem) či jiným zůstavitelovým opatřením. Na povinný díl se 

započte mimo jiné také to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel 

v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby bylo započtení 

provedeno za delší dobu (srov. § 1660 odst. 2 o. z.). Slovy „bezplatně obdržel“ se 

rozumí, že nabyl věc bez poskytnutí odpovídající protihodnoty. Bude se tedy jednat 

zejména o plnění ze smlouvy darovací. Předmětem započtení ovšem mohou být i plnění 

ze smluv kupních (příp. jiných úplatných smluv), pokud se ve skutečnosti jedná o 

zastřené (dissimulované) právní jednání, kdy smluvní strany pouze předstírali, že určitá 

věc byla předmětem koupě, přičemž ve skutečnosti zůstavitel žádné plnění od 

nabyvatele nevyžadoval. Důležité tedy je posouzení smlouvy podle jejího obsahu, nikoli 

jen podle názvu a rovněž bude třeba zabývat se tím, zda se v daném případě nejedná o 

zastřené (dissimulované) právní jednání.
178

 

Výjimku představují obvyklá darování, ke kterým se při započtení nepřihlíží. 

Občanský zákoník tuto skutečnost, kterou již dříve dovozovala judikatura, nyní 

výslovně zakotvuje. Obvyklými darováními se rozumí především příležitostné dary, 

jimiž mohou být např. dary k narozeninám, jmeninám, Vánocům, ukončení studia, 

svatbě, narození dítěte apod.
179

 V této souvislosti Nejvyšší soud ČR dovodil, že: 

„V případě darování jako předmětu zápočtu má zákon na zřeteli věnování bez 

odpovídajícího případného protiplnění ze strany pozdějšího dědice, přičemž takovéto 

                                                 
177

 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 444 
178

 Tamtéž, str. 450 - 451 
179

 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 40 



 

53 

 

darování svou povahou a výší překračuje obvyklá darování odpovídající výdělkovým a 

majetkovým poměrům dárce.“
180

 

Pokud jde o hodnotu, která se započítává na povinný díl (resp. dědický podíl), 

vychází občanský zákoník ze zásady, že se při započtení počítá hodnota toho, co bylo 

poskytnuto a co podléhá započtení, podle doby odevzdání. V případě, že tedy došlo 

k určitému daru, jenž není považován za dar obvyklý, jak bylo vymezeno výše, započte 

se jeho hodnota, kterou měl takový dar v době darování. Výjimka z tohoto obecného 

pravidla přichází v úvahu, vyskytnou-li se určité mimořádné okolnosti, jež odůvodňují, 

aby soud rozhodl jinak. Takové mimořádné okolnosti by měly být vždy posuzovány 

individuálně, podle konkrétních okolností případu, jelikož by nebylo spravedlivé, kdyby 

byly dědici započítány dary, které mu ve skutečnosti nepřinesly žádný prospěch nebo 

pokud mu dokonce způsobily škodu.
181

 

Pokud jde o období, za jaké lze provést zápočet, ustanovení § 1660 odst. 2 o. z. 

stanoví, že se započte to, co nepominutelný dědic od zůstavitele obdržel v posledních 

třech letech před jeho smrtí. Zákon ovšem umožňuje, aby zůstavitel přikázal, že se 

započtení provede za delší dobu. Přestože to nevyplývá z textu zákona, důvodová 

zpráva stanoví, že zůstavitel může rovněž přikázat, že se k započtení vůbec nemá 

přistoupit nebo že se má provést započtení za dobu kratší než tři roky, neboť je to právě 

zůstavitel, kdo má rozhodnout, jak bude naloženo s jeho majetkem.
182

 

Podobně jako podle předchozí právní úpravy se potomku započte na jeho povinný 

díl rovněž to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek (např. na povinný díl 

vnuka je možné započítat to, co bezplatně obdržel od zůstavitele otec vnuka, tedy 

zůstavitelův syn).
183

 

Dále se na povinný díl potomka (nepominutelného dědice) započte jednak to, co 

bezplatně obdržel od zůstavitele tzv. do života, tj. na založení samostatné domácnosti, 

na založení manželského či obdobného soužití, popřípadě v souvislosti s nástupem 

povolání nebo se započetím podnikání, a jednak také to, co zůstavitel použil na úhradu 

dluhů zletilého potomka. Pokud došlo k těmto bezúplatným plněním dříve než 
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v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí, započítávají se, neprojeví-li 

zůstavitel opačnou vůli.
184

 

Občanský zákoník dále upravuje také započtení na dědický podíl. Vzhledem 

k tomu, že zůstavitel může zcela libovolně podle své úvahy povolat za dědice i ty, jež 

nemají právo na povinný díl, může tak rovněž rozhodnout, jak má být provedeno 

započtení na jejich dědické podíly. Předmětem započtení přitom budou stejná plnění 

jako u započtení na povinný díl, tak jak byla popsána výše. Základní rozdíl mezi 

započtením na povinný díl a započtením na dědický podíl spočívá v tom, jakých osob se 

započtení týká. Zatímco započtení na povinný díl se týká pouze nepominutelných 

dědiců, kteří mají právo na povinný díl, započtení na dědický podíl, přikázal-li to 

zůstavitel, se týká všech dědiců. Další rozdíl spočívá v tom, že k započtení na povinný 

díl není třeba žádné nařízení ze strany zůstavitele. Soud tak provede započtení, přestože 

zůstavitel nic nepřikázal. Oproti tomu započtení na dědický podíl je možné provést, 

pouze pokud to přikázal zůstavitel, anebo pokud by byl jinak nepominutelný dědic 

neodůvodněně znevýhodněn. Ať už se dědí ze závěti, na základě dědické smlouvy nebo 

ze zákona, započtení na dědický podíl se provede tehdy, pokud to zůstavitel přikáže, a 

to projevem vůle učiněným ve formě předepsané pro pořízení závěti (srov. § 1663 o. z.). 

Rovněž zde zákon favorizuje vůli zůstavitele, tj. zůstavitel může přikázat také to, že se 

započtení vůbec provést nemá, nebo že se má provést pouze za určitou dobu. Soud 

může provést započtení na dědický podíl, i když to zůstavitel nepřikázal, pokud by byl 

jinak nepominutelný dědic neodůvodněně znevýhodněn (srov. § 1664 o. z.).
185
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7. Komparace s právní úpravou Ruské Federace 

Základním právním předpisem ruského občanského práva je Občanský zákoník 

Ruské Federace („Гражданский кодекс Российской Федерации“), jenž nahradil 

dřívější kodex z roku 1964. Skládá se za čtyř částí a jako celek nenabyl účinnosti 

jedním datem, nýbrž postupně.
186

 

Právní úprava darování je obsažena v části druhé, hlavě 32., čl. 572 až 582 OZ RF, 

tedy v jedenácti zákonných ustanoveních. 

Základní pojetí darování je v zásadě stejné, jako je tomu v české právní úpravě. 

Občanský zákoník Ruské Federace obsahuje definici a obecnou charakteristiku darovací 

smlouvy v čl. 572 OZ RF, který stanoví, že na základě darovací smlouvy jedna strana 

(dárce) bezplatně převádí nebo se zavazuje převést druhé straně (obdarovanému) věc do 

vlastnictví nebo majetkové právo (pohledávku), anebo zprošťuje nebo se zavazuje 

zprostit obdarovaného majetkové povinnosti vůči sobě nebo třetí osobě.
187

 Předmět 

darování je tedy vymezen poměrně široce. Mohou jím být nejen věci, jak tomu bylo 

podle sovětské právní úpravy, nýbrž také majetková práva (pohledávky) a také 

zproštění majetkových povinností vůči dárci nebo třetí osobě. Takové vymezení 

předmětu darovací smlouvy je podrobeno spravedlivé kritice celé řady právníků. 

Předmětem darování tedy mohou být právní jednání, ovšem pouze některá, a to 

prominutí dluhu, převzetí dluhu nebo převzetí plnění. Všechna tato jednání mají 

společné to, že sledují obohacení obdarovaného, tj. zvětšení jeho majetku.
188

 

Charakteristickým znakem darovací smlouvy je, stejně jako podle české právní 

úpravy, bezúplatnost. Dárce tudíž nemá právo požadovat protiplnění od obdarovaného. 

Jakékoli protiplnění ze strany obdarovaného, ať už je to vzájemný převod věci, práva 

nebo přijetí vzájemného závazku, činí darovací smlouvu neplatnou. Taková smlouva 

tedy není darováním. Uplatní se zde pravidla o předstíraném právním jednání. Podle 
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čl. 170 odst. 2 OZ RF se na takovou smlouvu aplikují ustanovení o takovém právním 

jednání, které měli strany na mysli.
189

 

Podle sovětské právní úpravy byla darovací smlouva konstruována jako reálná a 

jejím předmětem mohli být pouze věci. Účinný Občanský zákoník Ruské Federace, 

stejně jako tuzemská právní úprava, zná jak reálnou, tak i konsensuální podobu darovací 

smlouvy.
190

 Tato skutečnost vyplývá již ze samotné definice darovací smlouvy, 

tj. o darování se jedná tehdy, když dárce bezplatně převádí majetek, a také tehdy, když 

se pouze zavazuje jej převést.
191

 Konsensuální darovací smlouva musí být uzavřena 

v písemné formě a musí v ní být jasně vyjádřen úmysl v budoucnu bezplatně převést 

věc nebo právo na konkrétní osobu anebo ji zprostit majetkové povinnosti. Je tedy nutné 

konkretizovat předmět darovací smlouvy v podobě věci, práva nebo zproštění 

majetkové povinnosti, neboť bez takové konkretizace bude smlouva absolutně neplatná. 

Občanský zákoník Ruské Federace v této souvislosti výslovně stanoví, že slib darovat 

všechen svůj majetek nebo jeho část bez stanovení konkrétního předmětu daru je 

neplatný (srov. čl. 572 odst. 2 OZ RF). Práva obdarovaného, kterému byl na základě 

konsensuální darovací smlouvy slíben dar, nepřechází na jeho dědice (právní nástupce), 

zatímco povinnosti dárce, který slíbil dar, přechází na jeho dědice (právní nástupce), 

ovšem pokud darovací smlouva nestanoví jinak.
192

 

Pokud jde o formu darovací smlouvy, je právní úprava Ruské Federace velmi 

podobná české právní úpravě. Forma darovací smlouvy závisí na předmětu darovací 

smlouvy, jeho hodnotě, subjektech a také na tom, zda se jedná o darovací smlouvu 

reálnou či konsensuální. Reálná darovací smlouva, na základě které dochází k předání 

movité věci v okamžiku uzavření smlouvy, může být uzavřena ústně. Ustanovení 

čl. 574 odst. 2 OZ RF zakotvuje případy, kdy musí být darovací smlouva uzavřena 

v písemné formě.
193

 Písemná forma je vyžadována jednak, pokud se jedná o 
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konsensuální darovací smlouvu (tj. která obsahuje slib darování v budoucnu), a dále při 

darování movitého majetku, je-li dárcem právnická osoba a hodnota daru přesahuje tři 

tisíce rublů. Pokud je ve výše uvedených případech uzavřena darovací smlouva ústně, je 

neplatná. V případě, kdy je předmětem darování nemovitý majetek, musí mít darovací 

smlouva písemnou formu a podléhá povinné státní registraci.
194

 

Občanský zákoník Ruské Federace zakotvuje právo obdarovaného dar odmítnout. 

Toto právo může být uplatněno kdykoli do předání daru a není podmíněno existencí 

jakýchkoliv důvodů. Obdarovaný tak má právo odmítnout dar bez uvedení důvodů. 

V takovém případě se darovací smlouva považuje za zrušenou. Toto právo může být 

realizováno bez ohledu na to, v jaké formě byla uzavřena darovací smlouva. Avšak 

pokud byla darovací smlouva uzavřena v písemné formě, musí mít odmítnutí daru také 

písemnou formu. V případě, že je darovací smlouva zaregistrována, podléhá také 

odmítnutí daru státní registraci. Pokud byla darovací smlouva uzavřena v písemné 

formě, má dárce právo požadovat po obdarovaném náhradu skutečné škody způsobené 

odmítnutím daru. Skutečnou škodu mohou představovat náklady vynaložené na 

přípravu daru k jeho předání (např. náklady na objednání dopravy).
195

 

Občanský zákoník Ruské Federace zakotvuje rovněž případy, kdy je darování 

zakázáno, s výjimkou obvyklých darů, jejichž hodnota nepřesahuje tři tisíce rublů. 

Zakázáno je tak darování jménem nezletilých a občanů prohlášených za nezpůsobilé 

k právním úkonům (nesvéprávné) jejich zákonnými zástupci. Dále se nepřipouští 

darování zaměstnancům vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, zařízení 

poskytujících sociální služby a podobných institucí, občany, kteří jsou v jejich péči, 

zaopatření nebo výchově, a dále také manžely a příbuznými těchto občanů. V tomto 

ustanovení můžeme spatřovat určitou podobnost s ustanovením § 2067 o. z., které 

zakotvuje zvláštní případ darování, kdy je obdarovaným osoba, která provozuje 

zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osoba, která takové 

zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, a podle něhož je takové darování neplatné, 

stalo-li se v době, kdy byl dárce v péči takového zařízení. Občanský zákoník Ruské 

Federace dále nepřipouští darování osobám, které zastávají veřejné funkce, státním 
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zaměstnancům a dalším v zákoně vyjmenovaným osobám v souvislosti s jejich 

služebním postavením nebo v souvislosti s výkonem jejich služebních povinností. 

Zákaz darování těmto osobám se nevztahuje na dary obdržené v souvislosti 

s protokolárními akcemi, služebními cestami či jinými oficiálními akcemi. Dary, které 

obdržely tyto osoby a jejichž hodnota přesahuje tři tisíce rublů, jsou uznány za federální 

majetek, majetek subjektu Ruské Federace nebo obecní majetek a jsou podle zákona 

převedeny na orgán, ve kterém daná osoba zastává funkci. Zakázáno je rovněž darování 

mezi obchodními společnostmi.
196

 V tomto směru je ruská právní úprava přísnější, 

neboť podle české právní úpravy mohou být dárcem i obdarovaným nejen fyzické 

osoby, ale rovněž osoby právnické, tj. také obchodní společnosti. 

Na rozdíl od tuzemské právní úpravy, Občanský zákoník Ruské Federace výslovně 

upravuje případy omezení darování. Ustanovení čl. 576 OZ RF tak stanoví, že 

právnická osoba, které věc náleží právem hospodářské nebo operativní správy, má 

právo tuto věc darovat pouze se souhlasem vlastníka, pokud zákon nestanoví jinak. Toto 

omezení se nevztahuje na běžné dárky malé hodnoty. Takovými subjekty jsou například 

státní podniky, kdy vlastníkem majetku předaného do jejich hospodářské správy zůstává 

stát. Dále je zde zakotven zvláštní postup pro darování majetku ve spoluvlastnictví, jež 

je dovoleno pouze se souhlasem všech spoluvlastníků. Tento článek věnující se omezení 

darování rovněž stanoví, že plná moc k uskutečnění darování, ve které není uveden 

obdarovaný a není vymezen předmět daru, je neplatná.
197

 

Občanský zákoník Ruské Federace, oproti stávající tuzemské právní úpravě, 

nepřipouští darování pro případ smrti, neboť stanoví, že smlouva, podle níž má dojít k 

převodu daru na obdarovaného po smrti dárce, je neplatná. Stejné ustanovení obsahoval 

i tuzemský občanský zákoník z roku 1964. Pro takový druh darování se uplatní pravidla 

občanského práva o dědictví.
198

 Pořízení o majetku pro případ smrti tak může být 

provedeno pouze prostřednictvím závěti. Výše uvedené je v ruské odborné literatuře 

odůvodňováno tím, že na rozdíl od závěti, která je jednostranným právním jednáním, 
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jímž se pořizuje o majetku pro případ smrti, je darování smlouvou, tj. dvoustranným 

právním jednáním, a proto může být uskutečněno pouze za života dárce.
199

 

Občanský zákoník Ruské Federace zakotvuje možnost odstoupit od konsensuální 

darovací smlouvy ve dvou případech. Dárce má právo odstoupit od darovací smlouvy, 

jestliže se po uzavření smlouvy změní majetkový, rodinný nebo zdravotní stav dárce 

natolik, že by splnění smlouvy za nových podmínek vedlo k podstatnému snížení jeho 

životní úrovně. Tato zákonná konstrukce je obdobou odstoupení od darovací smlouvy 

podle ustanovení § 2059 o. z., o němž bylo podrobně pojednáno v kapitole 2.5. Dárce 

má dále právo odstoupit od konsensuální darovací smlouvy z důvodů stanovených 

v čl. 578 odst. 1 OZ RF pro odvolání darování, tj. pokud obdarovaný spáchal útok na 

život dárce, člena jeho rodiny nebo blízkého příbuzného, anebo dárci úmyslně způsobil 

újmu na zdraví. Odstoupení od darovací smlouvy z výše uvedených důvodů nedává 

obdarovanému právo požadovat náhradu škody.
200

 

Pokud jde o institut odvolání darování, Občanský zákoník Ruské Federace připouští 

právo dárce odvolat nebo požadovat u soudu odvolání (zrušení) darování v několika 

případech. Jak již bylo naznačeno výše, dárce má právo odvolat darování pokud 

obdarovaný spáchal útok na jeho život, život některého z členů jeho rodiny nebo 

blízkého příbuzného, anebo pokud dárci úmyslně způsobil újmu na zdraví. Toto 

ustanovení je určitou obdobou odvolání daru pro nevděk dle tuzemské právní úpravy, 

o němž bylo podrobně pojednáno v kapitole 5.2 této práce. Ovšem pojem „nevděk 

obdarovaného“ má mnohem širší význam. Občanský zákoník Ruské Federace na tomto 

místě dále výslovně stanoví, že v případě, kdy obdarovaný úmyslně zbaví dárce života, 

náleží právo požadovat u soudu odvolání (zrušení) darování dědicům dárce. Dárce má 

právo požadovat u soudu odvolání (zrušení) darování rovněž v případě, kdy obdarovaný 

zachází s darovanou věcí, jenž představuje pro dárce velkou nemajetkovou hodnotu, 

takovým způsobem, že hrozí její nenávratná ztráta. V darovací smlouvě může být navíc 

zakotveno právo dárce odvolat darování v případě, kdy přežije obdarovaného.
201

 Na 

ochranu zájmů věřitelů je v ustanovení čl. 578 odst. 3 OZ RF zakotveno pravidlo, že na 

žádost zainteresované osoby může soud zrušit darování, učiněné fyzickou osobou -
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podnikatelem nebo právnickou osobou v rozporu s ustanoveními zákona o úpadku, 

z prostředků spojených s její podnikatelskou činností, uskutečněné v průběhu šesti 

měsíců, které předcházely prohlášení o úpadku takové osoby.
202

 Obdarovaný je pak 

povinen vrátit darovanou věc, pokud je zachována její povaha k okamžiku odvolání 

(zrušení) darování. Výše uvedená pravidla o odstoupení od darovací smlouvy a o 

odvolání (zrušení) darování se však nevztahují na běžné dárky malé hodnoty.
203

 

Obdobně jako ustanovení § 2065 o. z., ustanovení čl. 580 OZ RF zakotvuje 

následky škody, která vznikla z vady darované věci. Výše zmíněné ustanovení stanoví, 

že škoda způsobená na životě, zdraví nebo majetku obdarovaného občana v důsledku 

vady darované věci, podléhá náhradě podle obecných pravidel o náhradě škody, pokud 

je dokázáno, že tyto vady vznikly před předáním věci obdarovanému, nejedná se o 

zřejmé vady a pokud dárce o těchto vadách věděl a neupozornil na ně obdarovaného.
204

 

V posledním ustanovení Občanského zákoníku Ruské Federace věnujícím se 

darování je upraven zvláštní režim pro dobročinné dary, tj. darování věci nebo práva na 

veřejně prospěšné účely. Na rozdíl od klasické darovací smlouvy mají v tomto případě 

práva a povinnosti obě strany. Dárce má mimo jiné právo stanovit konkrétní účel, ke 

kterému má být majetek použit. Přičemž pokud je obdarovaným občan, je toto 

stanovení účelu nutností, neboť v opačném případě by se jednalo o běžné darování. 

Pokud je obdarovaným právnická osoba, je toto pouze možností dárce. V ostatních 

případech musí být darovaný majetek použit v souladu s jeho obvyklým určením.
205

 

V tomto směru je možné taktéž spatřovat určitou odlišnost od tuzemské právní úpravy, 

neboť takové ustanovení tuzemský občanský zákoník neobsahuje. 

Po podrobné analýze ruské právní úpravy darování jsem dospěla k závěru, že se 

tato právní úprava v mnoha ohledech velmi podobá té tuzemské, přestože zde můžeme 

spatřovat jisté odlišnosti, o nichž bylo pojednáno výše. Právní úprava Ruské Federace 

řeší některé otázky detailněji a je tedy v některých směrech podrobnější, na druhou 

stranu však některé instituty neřeší vůbec. Na základě výsledků komparace je tedy 
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možné konstatovat, že se právní úpravy příliš neliší, zejména pokud jde o základní 

pojetí darování a charakteristické znaky darovací smlouvy. Ruská právní úprava, stejně 

jako právní úprava tuzemská, rozlišuje darovací smlouvu reálnou a konsensuální. Dále 

rovněž požadavky na formu darovací smlouvy jsou v obou právních úpravách téměř 

totožné. Ovšem pokud jde o modality darování, tak ty nejsou v Občanském zákoníku 

Ruské Federace výslovně upraveny, až na darování pro případ smrti, které však 

Občanský zákoník Ruské Federace, na rozdíl od stávající tuzemské právní úpravy, 

nepřipouští, neboť stanoví, že smlouva, podle níž má dojít k převodu daru na 

obdarovaného po smrti dárce, je neplatná. V tomto směru můžeme spatřovat podobnost 

s předchozí tuzemskou právní úpravou, tedy s občanským zákoníkem z roku 1964. Dále 

co se týče důvodů pro odstoupení od darovací smlouvy či pro odvolání darování, jsou 

zde také určité odlišnosti. Zdůraznila bych zejména to, že zatímco tuzemský občanský 

zákoník hovoří o odvolání daru pro nevděk, což je příliš široký pojem, Občanský 

zákoník Ruské Federace přesně vymezuje skutkové podstaty, kdy má dárce právo 

odvolat darování (tj. pokud obdarovaný spáchal útok na jeho život, život některého z 

členů jeho rodiny nebo blízkého příbuzného, anebo pokud dárci úmyslně způsobil újmu 

na zdraví). 
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8. Daňové aspekty darování 

Domnívám se, že je nezbytné zabývat se také darováním z pohledu daňového 

práva, a to zejména s ohledem na změny, které nastaly s účinností ke dni 1. 1. 2014. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je daňové právo jakožto specifická součást finančního 

práva významným způsobem navázáno na právo soukromé, ovlivnila rekodifikace 

soukromého práva podstatným způsobem rovněž daňové právo. Hlavní změny 

daňového práva přinesla dvě zákonná opatření Senátu, a to jednak zákonné opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů, a dále zákonné opatření Senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tyto změny můžeme rozdělit do 

několika skupin. Jednak jde o změny přímo související s rekodifikací soukromého 

práva, a to jak změny věcné, tak změny terminologické. Dále se jedná o změny nepřímo 

související s rekodifikací soukromého práva a poslední skupinou jsou změny 

nesouvisející s rekodifikací soukromého práva. Změnou, která s rekodifikací 

soukromého práva přímo nesouvisí, ovšem souvisí s ní nepřímo, je integrace daně 

dědické a daně darovací do daní z příjmů. Tato změna spočívá jednak ve zrušení zákona 

o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí a jednak také ve vypuštění příjmů 

z dědění a darování z příjmů, které nejsou předmětem daní z příjmů. V důsledku toho se 

příjmy, které byly do 31. 12. 2013 předmětem daně darovací, staly od 1. 1. 2014 

předmětem daní z příjmů.
206

 

8.1.  Integrace daně darovací do daní z příjmů 

Jak již bylo naznačeno výše, změnou nepřímo související s rekodifikací 

soukromého práva je integrace daně darovací do daní z příjmů. Daň darovací tak 

přestala jako samostatná daň v české daňové soustavě od 1. 1. 2014 existovat.
207

 

V důsledku zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí se 

příjem z darování nově stal příjmem podléhajícím dani z příjmů. Příjmy získané 

darováním se dle ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů řadí mezi tzv. ostatní 
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příjmy.
208

 Zákon o daních z příjmů vymezuje okruh osob, od nichž dar dani nepodléhá. 

Od daně jsou tak osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé (tj. pokud 

jde o rodiče, prarodiče, děti a vnuky) a v linii vedlejší, pokud se jedná o sourozence, 

strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče 

manžela nebo manžela rodičů. Nadto jsou od daně osvobozeny rovněž dary od osoby, se 

kterou žil obdarovaný nejméně po dobu jednoho roku před přijetím daru ve společně 

hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na dárce 

odkázán výživou. Zákon o daních z příjmů dále stanoví, že od daně jsou osvobozeny 

také dary nabyté příležitostně, za předpokladu, že jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč, 

a to bez ohledu na to, kdo je dárcem.
209

 V ostatních případech budou příjmy z darování 

zdaněny lineární sazbou daně, která činí 15%, pokud jde o daň z příjmů fyzických osob, 

anebo 19%, jde-li o daň z příjmů právnických osob.
210

 

V důsledku inkorporace daně darovací do daní z příjmů došlo k několika zásadním 

změnám oproti předchozí právní úpravě. Hlavní změna spočívá v odlišnosti použité 

sazby daně. Zatímco podle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu 

nemovitostí byly dary zdaňovány klouzavě progresivní sazbou daně, podle zákona o 

daních z příjmů se na ně vztahuje lineární sazba daně, a to v závislosti na povaze 

subjektu. Další změna spočívá ve směřování výnosu daně. V případě daně darovací 

směřoval celý výnos do státního rozpočtu, zatímco daň z příjmů řadíme mezi daně 

sdílené, jejichž výnos plyne vedle státního rozpočtu také do rozpočtů jednotlivých 

municipalit. Další změnu lze spatřovat ve vztahu k prvku zdaňovacího období. Zatímco 

podle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí bylo možné o 

zdaňovacím období hovořit jen stěží, neboť nabyvatel daru byl povinen podat daňové 

přiznání do 30 dnů od relevantního okamžiku, v případě daní z příjmů je zdaňovacím 

obdobím kalendářní rok. Došlo tedy ke snížení administrativní zátěže jednotlivých 
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poplatníků,
211

 neboť již nemusí vykazovat a přiznávat každý dar zvlášť, ale činí tak 

úhrnně jednou ročně v daňovém přiznání k dani z příjmů.
212

 

8.2.  Vzájemné darování z pohledu daňového práva 

Podstata vzájemného darování, o němž bylo podrobně pojednáno v kapitole 3.2., 

spočívá v tom, že pokud bylo ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jde o 

darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění 

druhé strany (srov. § 2061 o. z.). Jedná se tedy o smíšenou smlouvu, kdy je za darování 

považována pouze ta část, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotami vzájemných darů, 

zatímco vzájemně rovnající se plnění je považováno za směnu, příp. koupi. Z důvodu, 

aby nedocházelo k obcházení koupě nebo směny právě skrze vzájemné darování, jež by 

mohlo být v řadě případů daňově příznivější, ustanovení § 21c odst. 2 zákona o daních 

z příjmů stanoví, že se v takových případech jedná o koupi nebo směnu, a to i vzhledem 

k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Pro 

účely daní z příjmů tedy půjde vždy v plné výši o koupi nebo směnu a nikoliv o 

smlouvu smíšenou, jak je tomu podle občanského zákoníku. Stejně tak zákonné opatření 

Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí v ustanovení § 53 stanoví, že se v takových 

případech pro účely daně z nabytí nemovitých věcí jedná o koupi nebo směnu, a to i 

vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění strany 

druhé.
213

 Absence takovéto zvláštní úpravy v daňových zákonech by vedla k tomu, že 

by osoby raději místo kupních či směnných smluv uzavíraly vzájemné darování, čímž 

by mohla být obcházena daň z nabytí nemovitých věcí.
214

 Například koupě nemovité 

věci by mohla být smluvními stranami uzavřena jako vzájemné darování, což by bylo 
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výhodné především mezi příbuznými, kteří by si tak snížili daň z nabytí nemovitých 

věcí a neplatili by žádnou daň z příjmu.
215
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Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo podrobně analyzovat současnou právní 

úpravu darování, a to za použití relevantní judikatury a poskytnout tak podrobný a 

ucelený výklad o institutu darování a jeho modalitách. 

Současná právní úprava darování dostála oproti předchozí právní úpravě, jež byla 

obsažena pouze ve třech zákonných ustanoveních, značného rozšíření. Nyní je právní 

úprava darování obsažena ve dvaceti čtyřech zákonných ustanoveních. Je tedy 

podrobnější a zakotvuje i některé nové instituty. 

Pokud jde o základní pojetí darování, je možné konstatovat, že se oproti předchozí 

právní úpravě v zásadě nezměnilo. Nadále jde o bezplatné převedení vlastnického práva 

k věci z dárce na obdarovaného, kdy obdarovaný současně dar přijímá. 

K rozšíření předchozí právní úpravy došlo, pokud jde o formu darovací smlouvy, 

neboť písemná forma darovací smlouvy je vyžadována nejen v případech, kdy je 

předmětem daru nemovitá věc, nýbrž ve všech případech, kdy je předmětem daru věc, 

která je zapsána ve veřejném seznamu. 

Pokud jde o modality darování, lze oproti předchozí právní úpravě spatřovat 

významnou změnu ve výslovném zakotvení institutu darování pro případ smrti, neboť 

podle předchozí právní úpravy byla darovací smlouva, podle níž mělo být plněno až po 

dárcově smrti, neplatná. Na rozdíl od předchozí právní úpravy zakotvuje občanský 

zákoník výslovně kromě darování pro případ smrti i jiné modality, a to darování 

odměnné, darování vzájemné, darování podpory a darování s příkazem. 

Určitý posun lze spatřovat také, pokud jde o úpravu odvolání daru, kdy novinkou 

oproti předchozí právní úpravě je zakotvení odvolání daru pro nouzi dárce, jež bylo 

z našeho práva vypuštěno z ideologických důvodů v roce 1950. Kladně lze hodnotit 

rovněž úpravu odvolání daru pro nevděk obdarovaného, která je oproti předchozí 

úpravě značně rozšířena a vychází spíše z tradičního pojetí obecného zákoníku 

občanského. Pozitivní změnou je také to, že ve výjimečných případech mohou odvolat 

dar i dědici dárce. Tím došlo k odstranění nespravedlnosti předchozí právní úpravy, kdy 

ani v případě zavraždění dárce obdarovaným neměli dědici dárce právo dar odvolat. 

Aby mohl být podaný výklad o darování komplexní, bylo nutné pojednat krátce 

také o institutu dědického práva, kterým je kolace, tj. započtení na povinný díl a na 
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dědický podíl, jehož smyslem je zohlednit při stanovení povinných dílů (resp. 

dědických podílů) to, co již dědic od zůstavitele obdržel za jeho života, a to z důvodu, 

aby nedošlo k nespravedlivému zvýhodnění takového dědice na úkor ostatních dědiců, 

jímž se nic z toho nedostalo. 

Dílčím cílem této práce bylo rovněž srovnání tuzemské právní úpravy darování 

s právní úpravou Ruské Federace. Příslušná ustanovení Občanského zákoníku Ruské 

Federace tak byla podrobena právní analýze a následné komparaci s tuzemskou právní 

úpravou. Na základě výsledků komparace je možné konstatovat, že se právní úpravy 

příliš neliší, zejména pokud jde o základní pojetí darování a charakteristické znaky 

darovací smlouvy. Ruská právní úprava, stejně jako právní úprava tuzemská, rozlišuje 

darovací smlouvu reálnou a konsensuální. Dále rovněž požadavky na formu darovací 

smlouvy jsou v obou právních úpravách téměř totožné. Ovšem pokud jde o modality 

darování, tak ty nejsou v Občanském zákoníku Ruské Federace výslovně upraveny, až 

na darování pro případ smrti, které však Občanský zákoník Ruské Federace, na rozdíl 

od stávající tuzemské právní úpravy, nepřipouští, neboť stanoví, že smlouva, podle níž 

má dojít k převodu daru na obdarovaného po smrti dárce, je neplatná. V tomto směru 

můžeme spatřovat podobnost s předchozí tuzemskou právní úpravou, tedy s občanským 

zákoníkem z roku 1964. 

Vzhledem k tomu, že jsem se v praxi setkala s názorem, že v důsledku zrušení 

zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí nepodléhá darování 

žádné dani, považovala jsem za vhodné objasnit i tuto problematiku, tj. podívat se blíže 

na darování z pohledu daňového práva. Darování totiž podléhá dani, a to dani z příjmů, 

ovšem s výjimkou případů některých bezúplatných příjmů, které jsou od daně 

osvobozeny. V závěrečné kapitole jsem se tedy zabývala jednak integrací daně darovací 

do daní z příjmů, ale rovněž jsem zde nastínila pohled daňového práva na vzájemné 

darování. Pojednáním o daňových aspektech darování tak došlo k přesahu i do práva 

veřejného. Domnívám se, že je možné tímto považovat podaný výklad o darování a jeho 

modalitách za komplexní. 
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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. 
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Summary 

This thesis deals with the issue of donation and its modalities. Due to the fact that 

the contract of donation is a very often concluded nominate contract, which is like a 

contract of purchase or exchange, a legal title of ownership transfer, the topic is 

contemporary and useful for practice. 

The aim of this thesis is to analyze the current legal regulation of donation, while 

using relevant judicial decisions. This thesis consists of eight chapters, which are for the 

purpose of better clarity logically divided into subchapters. 

The introductory chapter revolves around the issue of donation in general, 

especially with respect to the conceptual elements of donation, that is gratuitousness, 

voluntariness and the object of donation. Separate subchapters are then focused on 

distinguishing donation from similar legal conduct as well as from the pledge to donate. 

The second chapter deals with the legal regulation of the contract of donation itself, 

whereas outlined are firstly the differences between a real and a consensual contract of 

donation. In this part of the thesis the transfer of ownership of the gift is also briefly 

tackled. Special subchapter is then dedicated to the issue of parties and subjects of the 

contract of donation. Also discussed in this chapter is the form of contract of donation 

as well as the issue of withdrawal from the contract of donation and refusal of donation. 

The main chapter is the third chapter, which contains a treatise on individual 

modalities of donation. Discussed is the rewarding donation, the mutual donation, the 

donation of support, donation mortis causa and donation with a mandate. Attention is 

also paid to donation with determination of purpose, donation with condition and other 

subordinate clauses and reservations, which can be associated with the contract of 

donation. 

The fourth chapter deals briefly with the possible ways of termination of donation 

obligations, whereas contained in the following separate fifth chapter is a rather detailed 

treatise on the potential revocation of donation for impoverishment of the donor and the 

revocation of donation for ingratitude of the donee. 

The sixth chapter is briefly devoted to the institute of inheritance law, which is also 

closely related to donation, that is the inclusion in the statutory share and the inheritance 

share. 
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The seventh chapter is devoted to a comparison of Czech legal regulation of 

donation with the legal regulation of the Russian Federation. In this part of the thesis the 

relevant provisions of the Civil Code of the Russian Federation are analyzed as well as 

compared to those contained in the Czech regulation. 

The last chapter of this thesis is focused on donation from the perspective of tax 

law, particularly with regard to changes that occurred with effect as of 1 January 2014. 
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