
Abstrakt 

Předložená diplomová práce nese název „Závazky ze zaopatřovacích smluv – 

komparativní studie“. Jedná se o komparaci dvou smluvních typů, které jsou řazeny společně 

pod pojem zaopatřovacích smluv. Jsou jimi smlouva o výměnku a smlouva  

o důchodu. Diplomová práce si klade za cíl jednak seznámit s historickým vývojem  

těchto smluv, se současným právním pojetím obou těchto smluv, ale především objasnit,  

za jakým účelem a za jakých podmínek jsou tyto smlouvy uzavírány, a taktéž jaká práva  

a povinnosti z těchto smluv stranám plynou.  

První a druhá kapitola se zabývá stručným úvodem do problematiky  

jednak relativních majetkových práv a jednak vymezení pojmu zaopatřovacích smluv.  

Pozornost je zaměřena na rozlišení relativních a absolutních majetkových práv,  

a dále též na účely, k nimž jsou zaopatřovací smlouvy využívány. 

Třetí kapitola je krátkým vhledem do pojmu smluv odvážných, do kterých se historicky 

řadí právě smlouva o důchodu. Krátce je zde popsána nejen historie smluv odvážných, ale též 

se zde zabývám pojmem odvážných smluv z hlediska současné právní úpravy. 

Čtvrtá kapitola je věnována historickému exkurzu. Obsažen je stručný historický nástin 

vývoje obou smluv, jak smlouvy o důchodu, tak smlouvy o výměnku.  

Pozornost je především zaměřena na právní úpravy těchto smluv v našem právním řádu,  

ať už šlo o ABGB či občanský zákoník z roku 1950, nebo o záměrné vynechání těchto smluv 

občanským zákoníkem z roku 1964 a následné navrácení obou smluvních typů  

do našeho právního řádu novelami občanského zákoníku. 

  V páté a šesté části je přistoupeno k samotnému pojednání o současné právní úpravě 

obou smluvních typů řazených pod pojem zaopatřovacích smluv. Jsou zde popsány  

jak podmínky pro uzavření těchto smluv, tak práva a povinnosti, které stranám z uzavření těchto 

smluv plynou. Závěrem jsou též zmíněny daňové dopady související s předmětnými 

smlouvami, neboť i tyto aspekty je potřeba při uzavírání smluv vzít v úvahu. 

Práce tedy podává ucelený pohled nejen na jednotlivá stádia vývoje předmětných smluv, 

tj. smlouvy o důchodu a smlouvy o výměnku, ale především na jejich současnou právní úpravu. 

 


