3. diel
Zmluvy o konaní alebo o výsledku konania
1.   oddiel
Obstarávateľské zmluvy
1. pododdiel
Príkazná zmluva
§1
Úvodné ustanovenie
1.   Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu vykoná príkaz, ktorý spočíva
v uzavretí zmluvy s treťou osobou (cieľová zmluva) alebo v obstaraní inej záležitosti na
účet príkazcu.
2.   Ak je predmetom obstarania záležitosti správa cudzieho majetku, musí byť zmluva
písomná.
Povinnosti príkazcu
§2
Povinnosť spolupracovať
1.   Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníkom pri plnení príkazu, najmä je povinný
odovzdať mu včas veci a informácie, ktoré sú na vykonanie príkazu potrebné, pokiaľ z ich
povahy nevyplýva, že ich má obstarať príkazník.
2.   Ak má podľa príkaznej zmluvy konať príkazník v mene príkazcu, je príkazca povinný udeliť
mu včas plnomocenstvo.
§3
Povinnosť poskytnúť odplatu
1.   Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odplatu, ak bola dohodnutá, alebo ak je
obvyklá, najmä vtedy, keď príkazník plní svoj záväzok z príkaznej zmluvy v rámci výkonu
svojej podnikateľskej činnosti.
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2.   Odplata je splatná, keď bola príkaz vykonaný a príkazník o tom podal príkazcovi správu.
Príkaz je vykonaný, ak príkazník riadne splnil všetky povinnosti z príkaznej zmluvy, aj keď
sa výsledok očakávaný príkazcom nedostavil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodli, že
príkaz je vykonaný až dosiahnutím výsledku určeného v zmluve.
3.   Ak si strany dohodli odplatu za uskutočnené služby a ak príkazný vzťah zanikol bez toho,
aby bol príkaz vykonaný, je odplata splatná okamihom, keď príkazník podá správu o splnení
svojich povinností z príkaznej zmluvy.
4.   Ak príkaz spočíval v uzavretí cieľovej zmluvy a ak cieľovú zmluvu uzavrel priamo príkazca
alebo iná osoba určená príkazcom, má príkazník právo na odplatu alebo na jej pomernú
časť, ak sa o uzavretie cieľovej zmluvy pričinil úplne alebo čiastočne príkazník vrámci
plnenia svojich povinností z príkaznej zmluvy.
5.   Ak príkaz spočíva v uzavretí cieľovej zmluvy a cieľová zmluva je uzavretá po zániku
príkazného vzťahu, je príkazca povinný poskytnúť príkazníkovi odplatu, ak bolo
poskytnutie odplaty viazané výlučne na uzavretie cieľovej zmluvy a
a)   uzavretie cieľovej zmluvy je výsledkom prevažne príkazníkovho úsilia; a
b)   cieľová zmluva bola uzavretá v primeranom čase po zániku príkazného vzťahu.
§4
Povinnosť poskytnúť náhradu nákladov
1.   Príkazca je povinný nahradiť príkazníkovi náklady, ktoré príkazník nevyhnutne alebo
účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku z príkaznej zmluvy, ibaže z ich povahy vyplýva,
že sú už zahrnuté v odplate. Náhrada nákladov je splatná súčasne s odplatou.
2.   Ak je príkazná zmluva bezodplatná, príkazník má vždy právo na náhradu nevyhnutne
a účelne vynaložených nákladov. Náhrada nákladov je splatná, keď príkazník podá
príkazcovi o splnení svojich povinností z príkaznej zmluvy správu a predloží mu
vyúčtovanie.
3.   Ak možno očakávať, že v súvislosti s obstarávaním záležitosti príkazcu vzniknú
príkazníkovi značné náklady, môže príkazník požadovať poskytnutie primeraného
preddavku.

Povinnosti príkazníka
§5
Konanie v súlade s príkazom a záujmami príkazcu
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1.   Príkazník je povinný konať v súlade s obsahom príkazu a vykonávať ho v súlade so
záujmami príkazcu, ktoré pozná alebo ktoré má poznať, ako aj v záujme tretích osôb, ak má
príkazník obstarať záležitosť v prospech nich. Ak je tretích osôb viac, musí postupovať voči
všetkým nestranne.
2.   Príkazník je povinný plniť svoj záväzok z príkaznej zmluvy starostlivo a so schopnosťami,
ktoré môže príkazca vzhľadom na okolnosti dôvodne očakávať.
3.   Príkazník je povinný zachovávať dôvernosť informácií, ktoré získal pri vykonávaní príkazu,
ibaže je z ich povahy alebo z pokynov príkazníka zrejmé, že sa to nevyžaduje. Povinnosť
uvedená v tomto odseku zaväzuje príkazníka aj po zániku príkazného vzťahu.
4.   Príkazník je povinný požadovať od príkazcu informácie o príkazcových záujmoch, ktoré
mu nie sú známe, ak sú tieto informácie potrebné na riadne splnenie príkazu.
5.   Ak je predmetom obstarania záležitosti správa cudzieho majetku, je príkazník povinný
urobiť všetko, čo je potrebné na jeho zachovanie; so zverenými peňažnými prostriedkami
je príkazník povinný nakladať obozretne.
§6
Pokyny príkazcu
1.   Činnosť, na ktorú sa príkazník zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov príkazcu.
Príkazník je povinný oznámiť príkazcovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri obstarávaní jeho
záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov príkazcu.
2.   Od pokynov príkazcu sa môže príkazník odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné
v záujme príkazcu a ak príkazník nemôže dostať súhlas od príkazníka včas; to neplatí, ak
odchýlenie od pokynov príkazcu vylučuje zmluva, alebo ak to zakázal príkazca.
3.   Príkazník je povinný upozorniť príkazcu, ak jeho pokyn:
a)   spôsobí, že by sa plnenie povinností z príkaznej zmluvy stalo podstatne nákladnejšie,
alebo by vyžadovalo podstatne viac času než bolo dohodnuté; alebo
b)   je nezlučiteľný s účelom príkaznej zmluvy, alebo môže byť na újmu záujmom príkazcu.
§7
1.   Príkazník môže bez súhlasu príkazcu v celom rozsahu alebo čiastočne zveriť plnenie
príkazu náhradníkovi (pomocníkovi), ibaže zmluva vyžaduje osobné plnenie. Akýkoľvek
náhradník (pomocník) použitý príkazníkom musí mať na to zodpovedajúce schopnosti.
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2.   Príkazník je povinný odovzdať príkazcovi bez zbytočného odkladu veci, ktoré za neho
prevzal pri obstarávaní záležitosti.
3.   Príkazník zodpovedá za škodu na veciach prevzatých pri plnení príkazu od príkazcu ako aj
od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení náležitej starostlivosti.
Prevzaté veci je príkazník povinný dať včas poistiť len ak to určuje zmluva, alebo ak ho
o to požiadal príkazca, a to na účet príkazcu.
4.   Príkazník nezodpovedá za porušenie záväzkov osôb, s ktorými pri obstarávaní záležitosti
uzavrel zmluvu, ibaže sa v príkaznej zmluve za splnenie záväzkov zaručil.
Stret záujmov
§8
1.   Príkazník sa nemôže stať protistranou príkazcu v cieľovej zmluve a ani nesmie konať ako
príkazník oboch strán cieľovej zmluvy; to neplatí, ak:
a)   sa na tom príkazca s príkazníkom dohodli v príkaznej zmluve, alebo ak sa o tom
príkazca dozvedel neskôr, no v primeranej lehote to nenamietol; alebo
b)   obsah cieľovej zmluvy je v príkaznej zmluve vymedzený tak presne, že neexistuje riziko
nezohľadnenia záujmov príkazcu.
2.   Ak je príkazca spotrebiteľom, výnimky uvedené v ods. 1 písm. a) a b) sa nepoužijú, ibaže
by ich použitie nebolo na ťarchu príkazcu.
3.   Ak sa stal príkazník protistranou príkazcu v cieľovej zmluve, právo na odplatu z príkaznej
zmluvy mu nevznikne.
§9
Správa a vyúčtovanie
1.   Príkazník je povinný podávať príkazcovi správy o vykonávaní príkazu spôsobom určeným
v zmluve, inak na výzvu príkazcu.
2.   Príkazník je povinný spravovať majetok príkazcu oddelene od svojho majetku; o
spravovanom majetku je povinný viesť spoľahlivé záznamy.
3.   Po zániku príkazného vzťahu je príkazník povinný podať príkazcovi správu:
a)   podať príkazcovi správu o spôsobe, akým boli splnené jeho povinnosti z príkaznej
zmluvy; a
b)   podať príkazcovi správu o plneniach, ktoré príkazník prijal alebo uskutočnil pri plnení
svojich povinností z príkaznej zmluvy,
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c)   vrátiť príkazcovi všetky veci a dokumenty, ktoré mu príkazca poskytol, alebo ktoré
získal v súvislosti s plnením príkazu.
§ 10
Uspokojenie pohľadávok príkazníka
Pohľadávky príkazníka voči príkazcovi, ako aj voči osobám, v prospech ktorých príkazník plnil
svoje povinnosti z príkaznej zmluvy, môžu byť uspokojené zo spravovaného majetku.
§ 11
Ukončenie príkazného vzťahu príkazcom
1.   Príkazca môže ukončiť príkaznú zmluvu výpoveďou kedykoľvek počas trvania príkazného
vzťahu, a to buď čiastočne alebo v celom rozsahu. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu
účinnosť, stane sa účinnou dňom, keď sa o nej príkazník dozvedel alebo mohol dozvedieť.
Odvolanie plnomocenstva príkazcom má rovnaké účinky.
2.   Od účinnosti výpovede je príkazník povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď
vzťahuje; je však povinný upozorniť príkazcu na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo
vzniku škody bezprostredne hroziacej príkazcovi nedokončením činnosti súvisiacej s
vykonávaním príkazu.
3.   Príkazník má právo na primeranú časť odplaty za činnosť, ktorú vykonal do účinnosti
výpovede a na náhradu vynaložených nákladov.
4.   Ak bola príkazná zmluva uzavretá na dobu určitú, alebo ak bola viazaná na stanovenú úlohu
a ak príkazca ukončil príkazný vzťah predčasne, je povinný nahradiť príkazníkovi
vzniknutú škodu, pokiaľ jej príkazník nemohol zabrániť.
§ 12
Ukončenie príkazného vzťahu príkazníkom
1.   Príkazník môže ukončiť príkaznú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú výpoveďou s
účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená príkazcovi, ak z výpovede nevyplýva neskoršia účinnosť.
2.   Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok príkazníka vykonávať príkaz podľa príkaznej
zmluvy. Ak by tým vznikla príkazcovi škoda, je príkazník povinný upozorniť príkazcu, aké
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak príkazca tieto opatrenia nemôže urobiť ani
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pomocou iných osôb a ak požiada príkazníka, aby ich urobil on sám, je príkazník na to
povinný.
5.   Za činnosť vykonanú príkazníkom do účinnosti výpovede patrí príkazníkovi primeraná
odplata. Rovnako má právo na náhradu vynaložených nákladov.
3.   Príkazník môže odstúpiť od príkaznej zmluvy uzavretej na dobu určitú alebo viazanej na
stanovenú úlohu, ak sú na to dané mimoriadne a závažné dôvody. V takom prípade má
právo na primeranú časť odplaty a na náhradu vynaložených nákladov. Právo príkazcu na
náhradu škody nie je ustanovením tohto odseku dotknuté.
4.   Záväzok príkazníka zaniká jeho smrťou, ak je fyzickou osobou, alebo jeho zánikom, ak je
právnickou osobou.
§ 13
Primerané použitie na iné zmluvy
Ustanovenia o príkaznej zmluve sa primerane a podporne použijú aj v prípadoch, keď určitej
osobe vznikne povinnosť zariadiť určenú záležitosť na účet iného podľa odlišných ustanovení
tohto zákona.
2. pododdiel
Komisionárska zmluva
§ 14
Úvodné ustanovenie
Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že pre komitenta vykoná príkaz vo vlastnom
mene na účet komitenta.
§ 15
Prekročenie pokynov
Ak sa komisionár odchýli od pokynov komitenta a ak nie sú splnené predpoklady stanovené v
§ 6 ods. 2, komitent nemusí uznať konanie komisionára za konanie uskutočnené na svoj účet,
ak o tom informuje komisionára bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o obsahu konania
dozvedel.
§ 16
Spôsob konania komisionára
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1.   Ak komisionár nemôže splniť svoj záväzok zo zmluvy sám, je povinný použiť na splnenie
záväzku inú osobu; to neplatí, ak zmluva stanovuje inak.
2.   Ak komisionár použije na splnenie záväzku inú osobu, zodpovedá akoby záležitosť obstaral
on sám.
§ 17
Právne vzťahy komitenta k tretím osobám
Z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva ani
povinnosti. Komitent však môže požadovať priamo od tretej osoby vydanie veci alebo splnenie
záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak nemôže urobiť komisionár pre okolnosti,
ktoré sa týkajú jeho osoby.
§ 18
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1.   K hnuteľným veciam zvereným komisionárovi na predaj, má komitent vlastnícke právo,
dokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. Vlastnícke právo k hnuteľným veciam získaným pre
komitenta nadobúda komitent ich odovzdaním komisionárovi.
2.   Za škodu na veciach uvedených v odseku 1 zodpovedá komisionár podľa ustanovení
zmluvy o skladovaní.
§ 19
Zákonná cesia pohľadávok
1.   Ak komisionárovi hrozí úpadok, alebo ak je v úpadku, môže komitent oznámiť tretej osobe,
že preberá pohľadávky komisionára, ktoré vznikli konaním komisionára

na účet

komitenta. Komitent je zároveň povinný upovedomiť o svojom rozhodnutí komisionára,
ktorý mu musí na tento účel bezodkladne poskytnúť meno tretej osoby a ďalšie potrebné
informácie.
2.   Oznámenie komitenta podľa ods. 1 má účinky postúpenia pohľadávky. V oznámení je
komitent povinný preukázať tretím osobám, že konanie komisionára bolo uskutočnené na
jeho účet. Tretie osoby majú rovnaké práva, aké by mali v prípade zmluvného postúpenia
pohľadávky z komisionára na komitenta.
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§ 20
Povinnosť komisionára splniť záväzok tretej osoby
Komitent môže požadovať od komisionára splnenie záväzku tretej osoby bez toho, aby táto
splnila svoj záväzok voči komisionárovi len pokiaľ komisionár tento záväzok písomne prevzal,
alebo ak porušil príkazy komitenta týkajúce sa osoby, s ktorou sa mala uzavrieť zmluva na účet
komitenta. V takom prípade platia primerane ustanovenia o ručení.
§ 21
Osobitné povinnosti komisionára
1.  

Po zániku zmluvného vzťahu je komisionár povinný podať komitentovi správu podľa §
9. V správe komisionár označí osobu, s ktorou uzavrel zmluvu; ak tak neurobí, je komitent
oprávnený domáhať sa plnenia z tejto zmluvy voči komisionárovi.

2.  

Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu previesť na komitenta práva získané pri
zariaďovaní záležitosti a vydať mu všetko, čo pritom získal.

3.  

Ak osoba, s ktorou komisionár uzavrel zmluvu pri zariaďovaní záležitosti, poruší svoje
záväzky, je komisionár povinný na účet komitenta splnenie týchto záväzkov vymáhať,
alebo ak s tým komitent súhlasí, postúpiť mu pohľadávky zodpovedajúce týmto
záväzkom.
3. pododdiel
Sprostredkovateľská zmluva
§ 22
Základné ustanovenie

1.   Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť
smerujúcu k tomu, aby záujemca uzavrel určitú zmluvu s treťou osobou.
2.   Za činnosť sprostredkovateľa podľa ods. 1 sa záujemca zaväzuje

zaplatiť

sprostredkovateľovi odplatu (províziu), ibaže sa zmluvné strany dohodli, že zmluva
je bezodplatná alebo ak bezodplatnosť vyplynula z okolností jej uzavretia.
§ 23
Informačná povinnosť
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Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi okolnosti
dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je rovnako
povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam
pre uzavretie zmluvy.
§ 24
Vznik práva na províziu
1.   Sprostredkovateľovi vzniká právo na províziu, ak dôjde k uzavretiu zmluvy, ktorá bola
predmetom sprostredkovania.
2.   Ak zo zmluvy vyplýva, že sprostredkovateľ je povinný zaobstarať pre záujemcu len
príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu s určitým obsahom, vzniká sprostredkovateľovi
právo na províziu už obstaraním tejto príležitosti.
3.   Ak podľa zmluvy vzniká sprostredkovateľovi právo na províziu až splnením záväzku tretej
osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, vzniká sprostredkovateľovi toto právo aj v prípade, keď
záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa
oddialilo z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca. Ak je základom pre určenie výšky
provízie rozsah plneného záväzku tretej osoby, započítava sa do tohto základu aj plnenie
neuskutočnené z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca.
§ 25
Výška provízie a náhrada nákladov
1.   Sprostredkovateľ má právo na dojednanú províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie
obdobných zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovateľovi však
nevzniká právo na províziu, ak bola zmluva s treťou osobou uzavretá bez jeho súčinnosti,
alebo ak bol v rozpore so zmluvou činný ako sprostredkovateľ aj pre osobu, s ktorou sa
uzavrela sprostredkúvaná zmluva.
2.   Právo na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním má sprostredkovateľ popri
provízii len keď to bolo výslovne dohodnuté a pri pochybnostiach len pri vzniku práva na
províziu.
3.   Ak je sprostredkovateľská zmluva bezodplatná, má sprostredkovateľ vždy právo na
náhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov; toto právo mu vzniká, ak dôjde
k uzavretiu zmluvy, ktorá je predmetom sprostredkovania.
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§ 26
Sprostredkovateľ je povinný uschovať pre potreby záujemcu doklady, ktoré nadobudol v
súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady
významné pre ochranu záujmov záujemcu.
§ 27
Zodpovednosť sprostredkovateľa
1.   Sprostredkovateľ nezodpovedá za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval
uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne
ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje
záväzky zo sprostredkovanej zmluvy.
2.   Ak o to záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný oznámiť mu údaje potrebné na
posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.
§ 28
Zánik sprostredkovateľského vzťahu
Sprostredkovateľský vzťah zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je
uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Ak nie je tento čas takto určený, môže
ktorákoľvek strana ukončiť zmluvu výpoveďou.
§ 29
Vzniku práva sprostredkovateľa na províziu nebráni skutočnosť, že k uzavretiu zmluvy, ku
ktorej smerovala jeho sprostredkovateľská činnosť, prípadne k jej splneniu, dôjde až po zániku
zmluvy o sprostredkovaní.
4. pododdiel
Zmluva o obchodnom zastúpení
§ 30
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1.   Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca, ako podnikateľ, zaväzuje pre
zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatváraniu určitého druhu zmlúv (ďalej len
„obchody“) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a
zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.
2.   Zmluva o obchodnom zastúpení musí mať písomnú formu.
3.   Ak v tomto pododdiele nie je ustanovené inak, na zmluvu o obchodnom zastúpení sa
použijú ustanovenia zmluvy o sprostredkovaní. Ak zmluva určuje, že obchodný zástupca
robí právne úkony v mene zastúpeného, spravujú sa práva a povinnosti s tým súvisiace
ustanoveniami o príkaznej zmluve.
§ 31
1.   Za obchodného zástupcu právnickej osoby sa nepovažuje
a) osoba, ktorá môže ako orgán právnickej osoby zaväzovať zastúpeného,
b) spoločník alebo člen družstva zákonom splnomocnený zaväzovať ostatných
spoločníkov alebo členov družstva, alebo
c) likvidátor, správca na výkon nútenej správy, správca konkurznej podstaty, osobitný
správca alebo vyrovnávací správca zastúpeného.
2.   Ustanovenia o obchodnom zastúpení sa nepoužijú na osoby, ktoré pôsobia na burze
cenných papierov alebo na komoditnej burze.
§ 32
Ak nie je v zmluve určené územie, kde má obchodný zástupca vyvíjať svoju činnosť (určené
územie), platí, že je to územie Slovenskej republiky. Ak je obchodným zástupcom zahraničná
osoba, platí, že určeným územím je štát, kde ma obchodný zástupca v čase uzavretia zmluvy
svoje sídlo.
Povinnosti obchodného zástupcu
§ 33
1.   Obchodný zástupca je povinný vykonávať činnosť s odbornou starostlivosťou a v dobrej
viere, je povinný dbať na záujmy zastúpeného, konať v súlade s poverením a rozumnými
pokynmi zastúpeného a poskytovať zastúpenému potrebné a dostupné informácie.
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2.   Obchodný zástupca podáva zastúpenému správu o vývoji trhu a o všetkých ďalších
okolnostiach dôležitých pre záujmy zastúpeného, najmä pre jeho rozhodovanie súvisiace s
uzavieraním obchodov.
3.   Ak zmluva zahŕňa aj uzavieranie obchodov obchodným zástupcom v mene zastúpeného, je
obchodný zástupca povinný uzavierať tieto obchody len za podmienok určených
zastúpeným, ak neprejavil zastúpený súhlas s iným postupom.
4.   Ak nemôže zástupca vykonávať svoju činnosť, musí o tom bez zbytočného odkladu podať
správu zastúpenému.
§ 34
Obchodný zástupca nesmie oznámiť údaje získané od zastúpeného pri svojej činnosti bez
súhlasu zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to
bolo v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnosť trvá aj po zániku zmluvy o
obchodnom zastúpení.
§ 35
Zástupca zodpovedá za splnenie povinností treťou osobou, s ktorou navrhol zastúpenému
uzavretie obchodu alebo s ktorou v mene zastúpeného uzavrel obchod, iba keď sa na to písomne
zaviazal a ak dostane za prevzatie záruky osobitnú odmenu.
Povinnosti zastúpeného
§ 36
1.   Vo vzťahoch s obchodným zástupcom je zastúpený povinný konať s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere. Najmä je povinný
a) poskytnúť obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje a dokumentáciu, ktorá sa
vzťahuje na predmet obchodov, a
b) obstarať obchodnému zástupcovi informácie nevyhnutné na plnenie záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy, najmä v primeranej lehote oznámiť obchodnému zástupcovi, že
predpokladá podstatné zníženie rozsahu činnosti oproti tomu, čo by mohol obchodný
zástupca za normálnych podmienok očakávať.
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2.   Zastúpený je povinný informovať obchodného zástupcu v primeranej lehote o tom, že
prijal, odmietol alebo neuskutočnil obchod obstaraný zástupcom.
§ 37
1.   Zastúpený je povinný odovzdať obchodnému zástupcovi všetky podklady a pomôcky
potrebné na plnenie záväzku obchodného zástupcu.
2.   Podklady a pomôcky nevyhnutné podľa odseku 1 zostávajú majetkom zastúpeného a
obchodný zástupca je povinný ich vrátiť po zániku zmluvy, pokiaľ ich obchodný zástupca,
vzhľadom na ich povahu, nespotreboval pri plnení svojho záväzku.
3.   Obchodný zástupca je povinný pre potrebu zastúpeného uschovať doklady, ktoré nadobudol
v súvislosti so svojou činnosťou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné
pre ochranu záujmov zastúpeného.
Provízia
§ 38
1.  

Za províziu sa považuje odmena obchodného zástupcu alebo jej časť závislá od počtu
alebo hodnoty obchodov. Ak je základom určenia provízie rozsah splneného záväzku
treťou osobou, do základu sa započítava aj plnenie neuskutočnené z dôvodu, za ktorý
zodpovedá zastúpený.

2.  

Ak nebola provízia dojednaná, má obchodný zástupca právo na províziu zodpovedajúcu
zvyklostiam v odbore činnosti podľa miesta jej výkonu s prihliadnutím na druh obchodu,
ktorý je predmetom zmluvy Ak províziu takto nemožno určiť, má nárok na primeranú
províziu, zohľadňujúcu všetky aspekty uskutočnenej činnosti.

3.  

Nárok na úhradu nákladov spojených so svojou činnosťou má obchodný zástupca popri
odmene, len keď to bolo dojednané a ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, len keď mu
vznikol nárok na odmenu z obchodu, ktorého sa náklady týkajú.

4.  

Právo na províziu a na úhradu nákladov obchodnému zástupcovi nevznikne, ak bol pri
uzavieraní obchodu činný ako obchodný zástupca alebo sprostredkovateľ pre obe zmluvné
strany.
§ 39
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1.   Obchodný zástupca má právo na províziu z obchodov uzatvorených počas trvania
zmluvného vzťahu, ak
a)   sa uzatvorili v dôsledku jeho činnosti, alebo
b)   sa uzatvorili s treťou osobou, ktorú ešte pred uzavretím obchodu získal na
uskutočňovanie obchodov tohto druhu.
2.   Obchodný zástupca nemá nárok na províziu podľa odseku 1, ak má na ňu nárok
predchádzajúci obchodný zástupca a vzhľadom na okolnosti nie je spravodlivé rozdeliť
províziu medzi oboch obchodných zástupcov.
§ 40
1.   Právo na províziu vzniká v okamihu, keď
a)   zastúpený splnil záväzok vyplývajúci z obchodu alebo
b)   zastúpený bol povinný splniť záväzok vyplývajúci z obchodu uzavretého s treťou
osobou, alebo
c)   tretia osoba splnila záväzok vyplývajúci z obchodu.
2.   Právo na províziu vzniká najneskôr v okamihu, keď tretia osoba splnila svoju časť záväzku
alebo bola povinná ju splniť, ak zastúpený splnil svoju časť. Ak však tretia osoba má splniť
svoj záväzok až po uplynutí viac ako šiestich mesiacov po uzavretí obchodu, obchodnému
zástupcovi vzniká právo na províziu po uzavretí obchodu.
3.   Provízia je splatná najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení
štvrťroka, v ktorom na ňu vzniklo právo.
4.   Zastúpený vydá obchodnému zástupcovi aj bez jeho požiadania najneskôr v posledný deň
mesiaca, ktorý nasleduje po skončení štvrťroka, v ktorom sa stala provízia splatnou,
písomné potvrdenie s rozpisom hlavných položiek použitých na výpočet provízie. Tým nie
je dotknuté právo obchodného zástupcu požadovať všetky informácie dostupné
zastúpenému, najmä údaje z účtovných dokumentov potrebné na kontrolu výpočtu výšky
provízie.
5.   Strany sa nemôžu odchýliť od odsekov 2 a 3 v neprospech zastúpeného.
§ 41
Ak vyplýva zo zmluvy, že obchodný zástupca je povinný iba obstarať pre zastúpeného
príležitosť, aby zastúpený mohol s treťou osobou uzavrieť obchod s určitým obsahom, vzniká
obchodnému zástupcovi právo na províziu už zaobstaraním tejto príležitosti.
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§ 42
1.   Právo na províziu zanikne, ak je zrejmé, že sa obchod medzi zastúpeným a treťou osobou
neuskutoční a dôvod jeho neuskutočnenia nie je na strane zastúpeného.
2.   Ak právo na províziu zaniklo podľa ods. 1, provízia, ktorá už bola uhradená, sa musí vrátiť.
3.   Ak je to na prospech obchodného zástupcu, zánik práva na províziu podľa ods. 1 možno
dohodnúť aj inak.
§ 43
Nevýhradné obchodné zastúpenie
Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, môže zastúpený poveriť aj iné osoby rovnakým obchodným
zastúpením, aké dojednal s obchodným zástupcom, a obchodný zástupca môže vykonávať
činnosť, na ktorú sa zaviazal voči zastúpenému, aj pre iné osoby alebo uzavierať obchody, ktoré
sú predmetom obchodného zastúpenia, aj na vlastný účet alebo na účet inej osoby.
§ 44
Výhradné obchodné zastúpenie
Zastúpenému môže byť uložená povinnosť v určenom území alebo pre určený okruh
zákazníkov nepoužívať iného obchodného zástupcu pre okruh obchodov vymedzených
v zmluve.
§ 45
Zastúpený je oprávnený uzavierať obchody, na ktoré sa vzťahuje výhradné obchodné
zastúpenie aj bez súčinnosti obchodného zástupcu, je však povinný, pokiaľ zmluva neurčuje
inak, platiť z týchto obchodov obchodnému zástupcovi províziu tak, ako keby sa uzavreli s jeho
súčinnosťou.
§ 46
Pri výhradnom obchodnom zastúpení má obchodný zástupca právo na províziu aj z obchodov
uzavretých s treťou osobou z územia alebo z okruhu osôb, na ktoré sa výhradné obchodné
zastúpenie nevzťahuje.
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§ 47
Ak pri výhradnom obchodnom zastúpení jedna zo strán poruší dojednanie o výhradnosti
zastúpenia, je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy.
§ 48
Trvanie zmluvy
1.   Zmluva je dohodnutá na neurčitý čas, ak to určuje zmluva, alebo ak zmluva neobsahuje
ustanovenie o čase, na ktorý má byť uzavretá, alebo ak z účelu zmluvy nevyplýva časové
obmedzenie.
2.   Ak bola zmluva dohodnutá na dobu určitú, avšak ak sa zmluvné strany spravujú zmluvou
aj po uplynutí tohto času, má sa za to, že zmluva sa dohodla na dobu neurčitú.
Zánik obchodného zastúpenia
§ 49
Zmluva obchodného zástupcu zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená.
§ 50
1.   Zmluvu dohodnutú na neurčitý čas môže ukončiť ktorákoľvek zo strán výpoveďou.
2.   Dĺžka výpovednej lehoty pri výpovedi danej v priebehu prvého roka trvania zmluvy je jeden
mesiac, pri výpovedi danej v priebehu druhého roka je dva mesiace a v priebehu tretieho
roka a neskôr, je výpovedná lehota tri mesiace. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na
predĺžení výpovednej lehoty.
3.   Ak si zmluvné strany dohodnú dlhšie výpovedné lehoty oproti odseku 3, nesmie byť lehota,
ktorou je viazaný zastúpený, kratšia ako lehota, ktorú musí dodržať obchodný zástupca.
4.   Ak z obsahu zmluvy nevyplýva niečo iné, výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho
mesiaca.
5.   Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú aj na zmluvu, ktorá sa zmenila na zmluvu uzatvorenú
na neurčitý čas podľa § 48 ods. 2, s tým, že výpovedná lehota podľa odseku 3 sa bude
počítať s prihliadnutím na čas trvania zmluvného vzťahu, predchádzajúceho jeho zmene na
neurčitý čas.
§ 51
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Napriek zániku obchodného zastúpenia má obchodný zástupca právo na províziu, ak
a) bol obchod uzavretý v primeranej lehote po skončení zmluvy a predovšetkým v dôsledku
činnosti obchodného zástupcu, alebo
b) ak v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 39 ods. 1 dostal zastúpený alebo
obchodný zástupca objednávku tretej osoby na uskutočnenie obchodu pred skončením
zmluvy.
Právo na osobitnú odmenu
§ 52
1.   Obchodný zástupca má v prípade skončenia zmluvy právo na osobitnú odmenu, ak:
a) pre zastúpeného získal nových zákazníkov alebo významne rozvinul obchod s
doterajšími zákazníkmi a zastúpený má aj v čase skončenia zmluvy podstatné výhody
vyplývajúce z obchodov s nimi a
b) vyplatenie osobitnej odmeny s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä na províziu,
ktorú obchodný zástupca stráca a ktorá vyplýva z obchodov uskutočnených s týmito
zákazníkmi, je spravodlivé; tieto okolnosti zahŕňajú aj použitie alebo nepoužitie
konkurenčnej doložky podľa § 55.
2.   Výška osobitnej odmeny nesmie prekročiť priemernú ročnú províziu vypočítanú z priemeru
provízií získaných obchodným zástupcom v priebehu posledných piatich rokov; ak zmluva
trvala menej ako päť rokov, výška osobitnej odmeny sa vypočíta z priemeru provízií za celé
zmluvné obdobie, ak trvalo obchodné zastúpenie kratšie ako jeden rok, nesmie prekročiť
úhrn provízií za celú dobu jeho trvania.
3.   Právo na osobitnú odmenu vznikne aj v prípade, ak skončenie zmluvy nastane v dôsledku
smrti obchodného zástupcu.
4.   Priznaním osobitnej odmeny nie je dotknuté právo obchodného zástupcu na náhradu škody.
§ 53
Právo obchodného zástupcu na osobitnú odmenu podľa § 52 zanikne, ak si ho obchodný
zástupca neuplatní u zastúpeného do jedného roka od zániku zmluvy.
§ 54
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Právo na osobitnú odmenu nevznikne, ak:
a) zastúpený ukončil zmluvu pre porušenie zmluvného záväzku obchodným zástupcom, ktoré
zakladá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) zmluvu ukončil obchodný zástupca a jeho rozhodnutie nebolo odôvodnené ani
okolnosťami na strane zastúpeného, ani vekom, invaliditou, alebo chorobou obchodného
zástupcu, pri ktorých by nebolo spravodlivé od neho požadovať pokračovanie v činnosti,
alebo
c) podľa dohody so zastúpeným obchodný zástupca prevedie práva a povinnosti zo zmluvy na
tretiu osobu.
§ 55
Konkurenčná doložka
1.   Strany sa môžu písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po
zániku zmluvy o obchodnom zastúpení na určenom území, alebo voči určenému okruhu
zákazníkov vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom
obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu
zastúpeného.
2.   V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného
zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť
za neplatnú.
5.   pododdiel
Zmluva o správe domu
§ 56
Zmluvou o správe domu sa správca domu (ďalej „správca“) zaväzuje spoločenstvu vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej „spoločenstvo“), že bude pre spoločenstvo
obstarávať služby a tovar alebo vykonávať iné dohodnuté činnosti týkajúce sa správy domu, za
čo sa mu spoločenstvo zaväzuje zaplatiť odplatu.
§ 57
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Zmluva o správe domu musí byť písomná a musí obsahovať najmä:
(a)   vzájomné práva a povinnosti správcu a spoločenstva pri zabezpečovaní správy domu,
(b)  spôsob a rozsah výkonu správy spoločných častí domu a pozemku,
(c)   zásady hospodárenia s prostriedkami spoločenstva vrátane rozsahu oprávnenia správcu
disponovať s nimi,
(d)  určenie výšky odplaty za správu,
(e)   rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa § 4 ods. 2 písm. m).
Správca
§ 58
Správcom môže byť iba osoba zapísaná vo verejnom registri podľa osobitného predpisu
(register správcov).
Práva a povinnosti správcu
§ 59
(1)   Správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene spoločenstva a na jeho účet
a je oprávnený konať pri správe domu za spoločenstvo pred súdom, ak takéto oprávnenie
bolo dohodnuté v zmluve o výkone správy. V takom prípade vystupuje správca pred súdom
ako splnomocnený zástupca spoločenstva.
(2)   Pri výkone správy domu je správca povinný najmä:
a)   hospodáriť s majetkom spoločenstva s odbornou starostlivosťou v súlade s
podmienkami zmluvy o výkone správy,
b)   dbať na ochranu práv spoločenstva a uprednostňovať jeho záujmy pred vlastnými,
c)   zastupovať spoločenstvo pri vymáhaní škody a iných nárokov voči vlastníkom bytov
a nebytových priestorov či tretím osobám, ak to bolo dohodnuté podľa ods. 1,
d)   vykonávať práva k majetku spoločenstva v záujme spoločenstva a jeho členov,
e)   sledovať úhrady za plnenia a úhrady príspevkov do fondu prevádzky údržby a opráv od
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky,
f)   umožniť spoločenstvu kedykoľvek nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu
alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a na požiadanie mu vydať
dokumentáciu poskytnutú na účel plnenia zmluvy o výkone správy,
g)   po skončení zmluvy o výkone správy alebo kedykoľvek počas jej trvania na požiadanie,
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h)   zvolať zhromaždenie spoločenstva podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to
spoločenstvo požiada,
i)   vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav
spoločných častí domu a navrhnúť spoločenstvu výšku tvorby fondu prevádzky, údržby
a opráv domu na ďalší kalendárny rok,
j)   podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome
na uspokojenie pohľadávok spoločenstva, ak je schválený spoločenstvom,
k)   podať návrh na exekučné konanie,
l)   priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo
na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb,
v rámci zabezpečovania dohodnutého rozsahu správy domu, vrátane jednotlivých
cenových ponúk,
m)   najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka predložiť spoločenstvu správu o svojej
činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa správy domu, najmä o finančnom
hospodárení domu, o stave spoločných častí domu, ako aj o iných významných
skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu, zároveň je povinný vykonať
vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované
na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome,
n)   30 dní pred skončením svojej činnosti, najneskôr však v tento deň predložiť
spoločenstvu správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať mu všetky
písomné materiály získané počas výkonu správy, ktoré súvisia so správou domu vrátane
vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, zároveň je
povinný previesť zostatok peňažných prostriedkov spoločenstva na účtoch v banke na
účty spoločenstva, ak došlo k ich prevodu na účet správcu počas výkonu správy,
o)   zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so
zmluvou o výkone správy a s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)   Pri obstarávaní služieb a tovaru pre spoločenstvo je správca v rámci dohodnutom v zmluve
o výkone správy povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali v prospech
spoločenstva dojednať. Pri výbere dodávateľa je správca povinný riadiť sa rozhodnutiami
a pokynmi spoločenstva.
§ 60
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(1)  Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje.
Prostriedky získané od spoločenstva alebo jeho členov pri výkone správy domu (ďalej len
„majetok spoločenstva“) musí správca viesť oddelene od svojich vlastných prostriedkov na
účtoch v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom.
(2)  Majetok spoločenstva nie je súčasťou majetku správcu. Majetok spoločenstva nesmie
správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou
spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok spoločenstva vo vlastný
prospech alebo v prospech tretích osôb.
(3)  Majetok spoločenstva nemôže byť súčasťou konkurznej podstaty správcu ani predmetom
výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorý smeruje proti majetku správcu.
Zánik zmluvy
§ 61
Zmluvu o výkone správy môže vypovedať kedykoľvek správca i spoločenstvo. Výpovedná
doba je dva mesiace, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
§ 62
Na právny vzťah založený zmluvou o výkone správy sa použijú ustanovenia o príkaznej zmluve
s výnimkou § 10, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo medzi zmluvnými stranami
dohodnuté inak.
2. oddiel
Zmluvy v cestovnom ruchu

1. pododdiel
Zmluva o obstaraní zájazdu
§ 63
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1.   Zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ zaväzuje, že pre objednávateľa obstará vopred
pripravenú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd)1 a objednávateľ sa zaväzuje, že
zaplatí dohodnutú cenu.
2.   Za obstarávateľa sa považuje osoba, ktorá ponúka zájazd verejnosti alebo skupine osôb
podnikateľským spôsobom, a to aj prostredníctvom tretej osoby. Za obstarávateľa sa tiež
považuje osoba, ktorá sprostredkuje alebo obstará jednotlivé služby cestovného ruchu, ak
u tretích osôb vzbudí dôvodnené presvedčenie, že služby cestovného ruchu poskytuje ako
zájazd na vlastnú zodpovednosť.
3.   Objednávateľom je:
a)   osoba, ktorá uzatvorí s obstarávateľom zmluvu o zájazde (hlavný objednávateľ),
b)   osoba, v prospech ktorej sa zmluva o zájazde uzatvorila (zákazník),
c)   osoba, na ktorú sa zájazd previedol v súlade s týmto zákonom.
4.   Zmluva o obstaraní zájazdu je spotrebiteľská zmluva.
§ 64
Potvrdenie zájazdu
1.   Obstarávateľ poskytne objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy alebo bezodkladne po jej
uzatvorení jedno písomné vyhotovenie zmluvy alebo rovnopis zmluvy na trvalom nosiči
prípadne potvrdenie o uzatvorení zmluvy (potvrdenie zájazdu), ktoré musí obsahovať
všetky dohodnuté zmluvné podmienky.
2.   Ak je nezhoda v obsahu zmluvy a potvrdenia, môže sa objednávateľ dovolávať zmluvných
podmienok, ktoré sú pre neho výhodnejšie.
3.   Obstarávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s potvrdením zájazdu doklad o
poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom.
§ 65
Obsah zmluvy
1.   Zmluva musí obsahovať:
a)   označenie obstarávateľa, hlavného objednávateľa a zákazníkov,
b)   charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých
poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania;

1

Vložiť legislatívny odkaz na definíciu zájazdu v zákone o zájazdoch
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c)   cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu a spôsobu platieb, výšky preddavku, ako aj
informáciu o poplatkoch, ktoré nie sú súčasťou ceny zájazdu,
d)   lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z nesplnenia zmluvy
obstarávateľom,
e)   výšku odstupného, ktoré je povinný zaplatiť objednávateľ obstarávateľovi pri
odstúpení od zmluvy v prípadoch určených týmto zákonom,
f)   názov, polohu, kategóriu a triedu ubytovania, stupeň jeho vybavenosti a hlavné
charakteristické znaky (ak je ubytovanie súčasťou zájazdu),
g)   druh a charakteristiku dopravy, kategóriu dopravného prostriedku ako aj údaje o trase
cesty (ak je doprava súčasťou zájazdu),
h)   spôsob a rozsah stravovania (ak je stravovanie súčasťou zájazdu),
i)   ďalšie skutočnosti, najmä výlety alebo osobitné požiadavky objednávateľa, na
ktorých sa zmluvné strany dohodnú a tieto služby sú súčasťou ceny zájazdu.
2.   Vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v
katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky informácie podľa ods. 1 a ak bol
odovzdaný objednávateľovi. Objednávateľ musí byť v zmluve výslovne upozornený na
akékoľvek zmeny a odchýlky od skutočností uvádzaných v katalógu, inak sa na ne
obstarávateľ nemôže odvolať.
§ 66
Osobitné podmienky zájazdu
1.   Ak je uskutočnenie zájazdu podmienené dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov
zájazdu, musí to byť v zmluve výslovne uvedené vrátane primeranej lehoty, v ktorej
najneskôr musí obstarávateľ objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu z dôvodu
nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov.
2.   Ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ splniť pre účasť na zájazde,
musia byť tieto podmienky uvedené v zmluve.
§ 67
Zmena ceny zájazdu
1.   V zmluve možno dohodnúť, že obstarávateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť
alebo znížiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia alebo
zníženia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu
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20 dní pred začiatkom zájazdu. Dôvody zmeny ceny nemožno v zmluve vyhradiť len pre
prípady jej zvýšenia.
2.   Cenu zájazdu podľa odseku 1 možno zmeniť len v prípade, ak dôjde k
a) zmene dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zmene platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov,
ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu oficiálnej meny Slovenskej republiky použitého na určenie ceny zájazdu v
priemere o viac ako 5 %, ak k tejto zmene dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
3.   Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí objednávateľovi dôjsť najneskôr 21 dní pred
začatím zájazdu, inak obstarávateľovi právo na zaplatenie rozdielu v cene nevznikne.
Zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 8 % sa považuje za podstatnú zmenu zmluvných
podmienok. Zvýšenie ceny maximálne o 3 percentá ide na ťarchu obstarávateľa.
§ 68
Doplňujúce informácie
1.   Obstarávateľ je povinný najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť
objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú
pre objednávateľa dôležité a ktoré sú mu známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v
katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:
a)   spresnenie údajov uvedených v § 65 ods. 1 ods. písm. f) až i),
b)   podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu obstarávateľa v
mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
c)   meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu obstarávateľa, na
ktorého sa môže objednávateľ obrátiť v ťažkostiach počas zájazdu so žiadosťou o pomoc
a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,
d)   všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných
služieb (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a
stravovania, doklad pre zástupcu obstarávateľa v mieste pobytu na poskytnutie
fakultatívnych výletov).
2.   Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, musí
obstarávateľ splniť svoju povinnosť podľa odseku 1 pri uzavretí zmluvy.
§ 69
Podstatná zmena zmluvy pred začatím zájazdu
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1.   Ak je obstarávateľ nútený na základe vonkajších okolností pred začatím zájazdu zmeniť
podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy; ak vedie
navrhovaná zmena zmluvy aj k zmene ceny zájazdu, musí sa nová cena uviesť v návrhu.
2.   Ak obstarávateľ navrhne zmenu zmluvy podľa odseku 1, má objednávateľ právo rozhodnúť
sa v primeranej lehote určenej obstarávateľom, či so zmenou zmluvy súhlasí, alebo či od
zmluvy odstúpi bez zaplatenia odstupného. Ak objednávateľ v určenej lehote neodstúpi,
platí, že so zmenou zmluvy súhlasí.
§ 70
Zmena objednávateľa
1.   Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa
namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení, ktorá spĺňa podmienky zájazdu, ak
boli ustanovené. Objednávateľ tak môže urobiť len v primeranej lehote pred začatím
zájazdu, pričom, ak nebolo dôvodne dohodnuté inak, toto právo možno uplatniť najneskôr
do 7. dňa pred začatím zájazdu.
2.   Spolu s oznámením podľa ods. 1 sa musí obstarávateľovi doručiť písomné vyhlásenie
nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a že spĺňa všetky dohodnuté
podmienky účasti na zájazde. Osoba uvedená v oznámení sa stáva objednávateľom dňom
doručenia oboch písomností uvedených v ods. 1 a 2.
3.   Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ zodpovedajú spoločne a nerozdielne za
zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi vzniknú v súvislosti so
zmenou objednávateľa.
§ 71
Odstúpenie od zmluvy
1.   Do začatia zájazdu môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu;
obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy len ak objednávateľ podstatne nesplní svoje
zmluvné povinnosti. Zrušenie zájazdu sa považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany
obstarávateľa k momentu, ako je o ňom objednávateľ upovedomený.
2.   Po začatí zájazdu má právo odstúpiť od zmluvy iba objednávateľ a to len z dôvodu
podstatného nesplnenia povinností obstarávateľa.
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§ 72
Nový zájazd
1.   Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu podstatnej zmeny zmluvných podmienok zo
strany objednávateľa, alebo ak odstúpi obstarávateľ od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu
pred jeho začatím, má objednávateľ právo žiadať, aby mu obstarávateľ na základe novej
zmluvy poskytol iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v
pôvodnej zmluve, ak obstarávateľ môže takýto zájazd ponúknuť.
2.   Pri uzatvorení novej zmluvy podľa odseku 1 sa platby uskutočnené na základe pôvodnej
zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už
uskutočnené platby, je obstarávateľ povinný vrátiť rozdiel v cene objednávateľovi bez
zbytočného odkladu.
§ 73
Zrušenie zájazdu
1.   Ak obstarávateľ zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred jeho začatím, má objednávateľ
právo na zadosťučinenie vo výške 10% ceny zájazdu. Právo na náhradu škody tým nie je
dotknuté.
2.   Obstarávateľ sa zbaví povinnosti poskytnúť zadosťučinenie podľa odseku 1 a nahradiť
škodu spôsobenú zrušením zájazdu, ak bolo zrušenie zájazdu spôsobené:
a)   nenaplnením minimálneho počtu účastníkov zájazdu, čo si obstarávateľ v zmluve
vyhradil a o zrušení zájazdu z toho dôvodu objednávateľa v určenej lehote písomne
upovedomil, alebo
b)   zrušenie bolo spôsobené vyššou mocou.
§ 74
Odstupné
Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z iného dôvodu ako nesplnenie povinností obstarávateľa,
je povinný zaplatiť odstupné. Objednávateľ je povinný zaplatiť odstupné aj v prípade, ak
dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany obstarávateľa bolo podstatné nesplnenie povinností
objednávateľa.
§ 75
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Nesplnenie zmluvy
Obstarávateľ zodpovedá objednávateľovi za nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej
zmluvy bez ohľadu na to, či má tieto povinnosti splniť obstarávateľ alebo iní dodávatelia
služieb, poskytovaných v rámci zájazdu.
Vady zájazdu
§ 76
Náprava vád
1.   Ak nemá zájazd vlastnosti, ktoré sa obstarávateľ zaviazal poskytnúť, alebo ktoré
objednávateľ s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, zabezpečí obstarávateľ
nápravu, ak si to nevyžiada neprimerané náklady.
2.   Ak obstarávateľ neuskutoční nápravu ani v primeranej lehote určenej objednávateľom,
môže si objednávateľ nápravu zabezpečiť sám a obstarávateľ mu

nahradí účelne

vynaložené náklady. Lehota nie je potrebná, ak obstarávateľ oznámi, že nápravu
neposkytne, alebo ak je náprava neodkladná vzhľadom na osobitný záujem objednávateľa.
§ 77
Spiatočná doprava
1.   Ak je súčasťou zájazdu aj doprava, je obstarávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi
dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné dohodnuté miesto, vrátane nevyhnutného
náhradného ubytovania a stravovania.
2.   Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v
zmluve, je obstarávateľ povinný:
a) vrátiť rozdiel v cene, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,
b) rozdiel v cene uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie
náklady.
§ 78
Náhradné služby
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1.   Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej
kvality, než sú uvedené v zmluve, je obstarávateľ povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel v
cene medzi dohodnutými a poskytnutými službami.
2.   Ak obstarávateľ zabezpečí pokračovanie zájazdu so službami vyššej kvality alebo s vyššími
cenami, je povinný znášať ich na vlastné náklady.
§ 79
Uplatnenie práv z vád zájazdu
1.   Objednávateľ je povinný vytknúť vady zájazdu bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo
u povereného zástupcu obstarávateľa. O vytknutí vád je potrebné vyhotoviť písomný
záznam v spolupráci so zástupcom obstarávateľa.
2.   Ak obstarávateľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo z tohto zákona
riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje práva z nesplnenia písomne u obstarávateľa
a to bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade,
že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak jeho
právo zaniká. Na uznanie práv objednávateľa pri vadne poskytnutej službe predloží
objednávateľ písomný záznam vyhotovený podľa odseku 1.
3.   Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované iným obstarávateľom alebo cestovnou
agentúrou, platia lehoty podľa odseku 2, ak si objednávateľ uplatnil svoje práva u
sprostredkujúcej osoby.
4.   Po skončení zájazdu má objednávateľ právo požadovať najmä zľavu z ceny zájazdu, ktorá
zodpovedá zníženej kvalite plnenia poskytnutých služieb, pričom treba zohľadniť aj to, či
objednávateľ vady vytkol, ak mal možnosť tak urobiť.
Náhrada škody
§ 80
1.   Obstarávateľ sa môže zbaviť povinnosti nahradiť škodu spôsobenú nesplnením zmluvy len
vtedy, ak preukáže, že škodu nezavinil ani on, ani osoby, ktoré mu služby dodávali a ak
bola škoda spôsobená:
a)   objednávateľom,
b)   treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, a nebolo to možné ani
predvídať ani prekonať,
c)   udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo
28

v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
2.   Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa alebo uplatnenie práv z vadného plnenia nie
je prekážkou uplatnenia práva na náhradu škody podľa odseku 1. Lehota pre uplatnenie práv
z nesplnenia podľa § 79 ods. 2 sa neuplatní, ak ide o náhradu škody, o ktorej objednávateľ
v tejto lehote nemohol vedieť z objektívnych dôvodov.
§ 81
Obmedzenie práva na náhradu škody
1.   Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, umožňuje obmedzenie
práva na náhradu škody, ktorá vznikla porušením povinností pri plnení jednotlivých služieb,
ktoré tvoria zájazd, strany si môžu v zmluve dohodnúť, že toto obmedzenie sa uplatní aj pri
právach objednávateľa z tejto zmluvy.
2.   Ak nejde o ujmu na živote a na zdraví, môžu si strany v zmluve dohodnúť, že náhrada škody
spôsobenej nesplnením povinností iných dodávateľov služieb v rámci zájazdu uplatniteľná
voči obstarávateľovi, sa obmedzuje minimálne na trojnásobok ceny zájazdu.
3.   Obmedzenia sa neuplatnia, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti
obstarávateľa.
4.   Rozsah náhrady škody za stratu radosti na dovolenke nesmie presiahnuť cenu zájazdu.
§ 82
Asistenčná povinnosť
Ak sa počas trvania zájazdu ocitne objednávateľ v ťažkostiach, je obstarávateľ povinný
uskutočniť všetky opatrenia, aby mu pomohol vzniknutú situáciu prekonať. Ak si ťažkosti
spôsobil objednávateľ sám, obstarávateľ by mal poskytnúť objednávateľovi pomoc a podporu
v miere, ktorú od neho možno vzhľadom na okolnosti očakávať; náklady poskytnutej pomoci
a podpory znáša v tomto prípade objednávateľ.
2. pododdiel
Zmluvy o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu
§ 83
Zmluvami o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu sú zmluva o časovo
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vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných
služieb, zmluva o účasti vo výmennom systéme a zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja.
§ 84
Zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa predávajúci zaväzuje, že
spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou
nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí
dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára
na čas dlhší ako jeden rok.
§ 85
Zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa predávajúci zaväzuje, že
spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v
spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí
dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas
dlhší ako jeden rok.
§ 86
Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní
účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu.
§ 87
Zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja sa predávajúci zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi
uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o
poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú
odplatu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci.
§ 88
1.   Zmluvy o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu musia mať písomnú formu.
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2.   Pri uzavretí zmluvy je predávajúci povinný odovzdať spotrebiteľovi jedno písomné
vyhotovenie zmluvy alebo poskytnúť mu zmluvu na inom trvanlivom nosiči, ktorý je
spotrebiteľovi ľahko dostupný, v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov
členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo ktorého je občanom, podľa jeho výberu, ak ide o úradný jazyk Európskej únie.
§ 89
V ostatnom sa na zmluvy o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu použijú
ustanovenia osobitného predpisu.
3. oddiel
Zmluvy o preprave
1.   pododdiel
Zmluva o preprave osoby
§ 90
Zmluvou o preprave osoby sa dopravca zaväzuje prepraviť cestujúceho riadne a včas do miesta
určenia a cestujúci sa zaväzuje zaplatiť určené cestovné.
§ 91
Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich.
§ 92
1.   Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s ním a pod jeho dohľadom,
alebo oddelene.
2.   Ak sa batožina prepravuje oddelene, je dopravca povinný dbať, aby sa prepravila do miesta
určenia najneskôr v rovnaký čas s cestujúcim.
§ 93
1.   Pri pravidelnej preprave osôb určujú prepravné poriadky, aké práva má cestujúci voči
dopravcovi, ak sa preprava nevykonala včas.
2.   Pri nepravidelnej preprave osôb je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú
cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas; podmienky a rozsah náhrady určujú
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prepravné poriadky.
3.   Práva podľa odsekov 1 a 2 musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu; ak
sa neuplatnili najneskôr do šiestich mesiacov od uskutočnenia prepravy, zaniknú.
§ 94
1.   Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožine
prepravovanej spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu
dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných
prostriedkov.
2.   Za škodu spôsobenú na batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho zodpovedá
dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri preprave veci.
2. pododdiel
Zmluva o preprave veci
§ 95
1.   Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z
miesta odoslania do miesta určenia a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi prepravné.
2.   Zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v dohodnutom
čase, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.
§ 96
1.   Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe.
2.   Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať
ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za
škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.
§ 97
Odosielateľ je povinný písomne potvrdiť dopravcovi objednanie prepravy v prepravnom
doklade, ak ho o to dopravca požiada. Dopravca je na žiadosť odosielateľa povinný písomne
potvrdiť odosielateľovi prevzatie zásielky.
Náložný list
§ 98
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1.   Potvrdenie o prevzatí zásielky možno nahradiť náložným listom.
2.   Náložný list je cenný papier, s ktorým je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie
zásielky v súlade s obsahom náložného listu.
§ 99
1.   Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby, alebo na jej rad.
2.   Práva z náložného listu na doručiteľa sa prevádzajú odovzdaním náložného listu osobe,
ktorá má tieto práva nadobudnúť. Práva z náložného listu na meno možno previesť na inú
osobu podľa ustanovení o postúpení pohľadávky. Práva z náložného listu vystaveného na
rad oprávnenej osoby možno previesť vyplneným alebo nevyplneným rubopisom. Ak nie je
v náložnom liste uvedené, na čí rad je vydaný, platí, že je vydaný na rad odosielateľa.
§ 100
1.   Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:
a)   názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko
fyzickej osoby dopravcu,
b)   názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko
fyzickej osoby odosielateľa,
c)   označenie prepravovanej veci, jej množstvo, váhu alebo objem,
d)   údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj,
že bol vydaný na jeho rad,
e)   miesto určenia zásielky,
f)   miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.
2.   Ak bol náložný list vydaný vo viacerých rovnopisoch, vyznačí sa ich počet na každom z
nich. Po vydaní zásielky oprávnenej osobe na jeden rovnopis strácajú ostatné rovnopisy
platnosť.
§ 101
Za zničený alebo stratený náložný list je povinný dopravca vydať odosielateľovi nový náložný
list s vyznačením, že ide o náhradný náložný list. V prípade zneužitia pôvodného náložného
listu je odosielateľ povinný nahradiť škodu, ktorá tým bola dopravcovi spôsobená.
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§ 102
1.   Dopravca je povinný vydať zásielku osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto
osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky. Touto osobou je:
a)   pri náložnom liste na doručiteľa osoba, ktorá náložný list predloží dopravcovi,
b)   pri náložnom liste na meno osoba v ňom určená,
c)   pri náložnom liste na rad osoba, na ktorej rad bol náložný list vystavený, ak nebol
prevedený rubopisom; ak bol náložný list prevedený, osoba, ktorá je uvedená ako
posledná v neprerušenom rade rubopisov, alebo doručiteľ náložného listu s posledným
nevyplneným rubopisom.
2.   Ak bol náložný list prevedený rubopisom, zbavuje sa dopravca záväzku, ak dobromyseľne
vydá zásielku osobe, ktorá nadobudla náložný list na základe rubopisu bez ohľadu na to, či
sa na ňu previedli nároky zo zmluvy. O rubopise platia obdobne ustanovenia o zmenkách.
§ 103
Obsah náložného listu je rozhodujúci pre nároky osoby oprávnenej podľa náložného listu.
Dopravca sa môže voči nej odvolávať na ustanovenia zmluvy uzavretej s odosielateľom len
pokiaľ sú obsiahnuté v náložnom liste, alebo pokiaľ sa na tieto ustanovenia v náložnom liste
výslovne odkazuje. Voči osobe oprávnenej podľa náložného listu môže dopravca uplatniť len
námietky, ktoré vyplývajú z obsahu náložného listu alebo zo vzťahu dopravcu k oprávnenej
osobe. Ustanovenie § 107 ods. 3 tohto zákona tým nie je dotknuté.
§ 104
Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v
dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach platí, že lehota začína
plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.
§ 105
1.   Dokiaľ dopravca nevydal zásielku príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby
bola preprava prerušená a aby bolo so zásielkou naložené podľa jeho pokynov; v takom
prípade je však odosielateľ povinný uhradiť dopravcovi účelne vynaložené náklady s tým
spojené.
2.   Ak bol vydaný náložný list, právo prerušiť prepravu podľa ods. 1 môže len osoba oprávnená
z náložného listu. Ak bolo vydaných viac rovnopisov náložného listu, vyžaduje sa
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predloženie všetkých rovnopisov.
Príjemca zásielky
§ 106
1.   Ak je dopravcovi príjemca zásielky známy, doručí zásielku priamo príjemcovi. Ak má však
podľa zmluvy zásielku vyzdvihnúť príjemca v mieste určenia, je dopravca povinný oznámiť
príjemcovi iba ukončenie prepravy a vydať mu zásielku v mieste určenia až na jeho
požiadanie.
2.   Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky vyberie dopravca od príjemcu určitú peňažnú
sumu alebo uskutoční iný inkasný úkon, použijú sa primerane ustanovenia o bankovom
dokumentárnom inkase.
§ 107
1.   Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy v okamihu, keď
požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, v
ktorej tam zásielka mala dôjsť. Týmto okamihom prechádza na príjemcu aj právo na
náhradu škody vzniknutej na zásielke.
2.   Dopravca zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi odosielateľa
podľa § 105. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak
odosielateľ určí dopravcovi ako príjemcu inú osobu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy
spôsobom podľa ods. 1.
3.   Prijatím zásielky príjemca ručí dopravcovi za úhradu pohľadávok dopravcu voči
odosielateľovi ohľadom prepravy prevzatej zásielky, ak príjemca o týchto pohľadávkach
vedel alebo musel vedieť.
Prepravné
§ 108
1.   Prepravné je splatné bez zbytočného odkladu po vykonaní prepravy do miesta určenia.
2.   Ak výška prepravného nebola dohodnutá, patrí dopravcovi prepravné obvyklé v čase
uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
3.   Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu z dôvodov, za ktoré nezodpovedá, má nárok na
pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
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§ 109
Dopravca má na zabezpečenie svojich pohľadávok voči odosielateľovi, vyplývajúcich zo
zmluvy o preprave, zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.
Náhrada škody
§ 110
1.   Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od jej
prevzatia na prepravu až do jej vydania príjemcovi, ibaže bola škoda spôsobená
odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky, vadou zásielky, jej obalu alebo
balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2.   Ak bola škoda spôsobená vadným obalom, dopravca sa zbaví zodpovednosti za náhradu
škody, ak preukáže, že odosielateľa na vadu obalu pri prevzatí zásielky na prepravu
upozornil; ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, musí v ňom byť vada obalu uvedená.
Ak dopravca odosielateľa na vadu obalu neupozornil, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže,
že vadu obalu nemohol poznať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3.   Pri škode na zásielke podľa ods. 1 je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť,
potrebnú na to, aby bola škoda čo najmenšia.
4.   Prepravné poriadky môžu určiť, za akých podmienok sa predpokladá, že škoda vznikla
niektorou z príčin uvedených v odseku 1.
5.   Ustanovenia zmluvy ako aj prepravného poriadku, ktoré by obmedzovali alebo vylučovali
zodpovednosť dopravcu za škodu, sú neplatné; ustanovenia § 115 ods. 2 tým nie sú
dotknuté.
§ 111
1.   Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená
alebo zničená zásielka v čase jej prevzatia dopravcom. Okrem toho je dopravca povinný
znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo
zničenej zásielky.
2.   Pri poškodení, znehodnotení alebo čiastočnej strate zásielky je dopravca povinný nahradiť
rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia na prepravu a cenou, ktorú by
mala v rovnakom čase poškodená, znehodnotená alebo čiastočne stratená zásielka.
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§ 112
Ak vznikne na zásielke škoda, je dopravca povinný o tom bez zbytočného odkladu podať správu
odosielateľovi. Ak právo na vydanie zásielky nadobudol príjemca, je povinný túto správu podať
príjemcovi.
§ 113
Ak na zásielke bezprostredne hrozí podstatná škoda a nie je čas vyžiadať si pokyny
odosielateľa, alebo ak odosielateľ s vydaním takýchto pokynov váha, môže dopravca zásielku
vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.
§ 114
Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania
zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov odo dňa, keď
mala byť doručená; inak zanikne.
3.   pododdiel
Spoločné ustanovenia k zmluvám o preprave
§ 115
1.   Podrobnejšiu úpravu prepravy osôb a vecí určujú osobitné predpisy, ako aj prepravné
poriadky a tarify.
2.   Zodpovednosť dopravcu za škodu na zdraví a za škodu na prepravovaných veciach podľa
tohto zákona možno obmedziť len výnimočne, v osobitne odôvodnených prípadoch, ak
takéto obmedzenie pri vnútroštátnej preprave nevyhnutne vyplýva z pravidiel
medzinárodnej prepravy; to neplatí, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti.
§ 116
1.   Dopravca môže splniť svoj záväzok zo zmluvy o preprave aj pomocou ďalšieho dopravcu;
zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval on sám.
2.   Ak vykonáva prepravu spoločne niekoľko dopravcov podľa prepravného poriadku ako
združenú prepravu, určujú prepravné poriadky, ktorý z dopravcov a za akých podmienok za
túto prepravu zodpovedá.
§ 117
37

1.   Ak si oprávnená osoba nevyzdvihne batožinu alebo zásielku v lehote šiestich mesiacov odo
dňa, keď bola povinná ju vyzdvihnúť, má dopravca právo na účet tejto osoby vec predať.
Ak dopravca pozná adresu oprávnenej osoby a ak ide o vec väčšej hodnoty, je dopravca
povinný o zamýšľanom predaji oprávnenú osobu vopred upovedomiť a poskytnúť jej
primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Z výťažku predaja veci patrí dopravcovi
cena prepravy, poplatok za uskladnenie veci a náhrada nákladov predaja.
2.   Prepravné poriadky môžu určiť pre vyzdvihnutie (odobratie) niektorých zásielok, kratšie
lehoty oproti ods. 1, najmä pri veciach nebezpečnej povahy alebo pri veciach, ktoré sa
rýchlo kazia,.
4. pododdiel
Prevádzka dopravného prostriedku
§ 118
1.   Zmluvou o prevádzke dopravného prostriedku sa prevádzkovateľ zaväzuje prepraviť náklad
určený objednávateľom a na tento účel s dopravným prostriedkom buď vykonať najmenej
jednu vopred určenú cestu alebo v priebehu dohodnutej doby vykonať cesty podľa určenia
objednávateľa, a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu.
2.   Zmluva vyžaduje písomnú formu.
§ 119
1.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravný prostriedok bol spôsobilý na cesty,
ktoré sú predmetom zmluvy a použiteľný na prepravu určenú v zmluve.
2.   Prevádzkovateľ je povinný vybaviť dopravný prostriedok spôsobilou posádkou a
pohonnými látkami a ďalšími vecami potrebnými na dohodnuté cesty.
3.   Prevádzkovateľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi tým, že dopravný
prostriedok nie je spôsobilý podľa odseku 1 a 2. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže,
že nespôsobilosť dopravného prostriedku nemohol zistiť ani predvídať pri zachovaní
odbornej starostlivosti.
§ 120
Oprávnenie požadovať dohodnutú prevádzku dopravného prostriedku môže objednávateľ
postúpiť inej osobe.
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§ 121
Ak prevádzkovateľ preberá náklad na prepravu, pre určenie práv a povinností strán sa primerane
použijú ustanovenia upravujúce zmluvu o preprave, pokiaľ to povaha zmluvy o prevádzke
dopravného prostriedku pripúšťa.
5. pododdiel
Zasielateľská zmluva
§ 122
1.   Zasielateľskou zmluvou sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na
jeho účet obstará, alebo vykoná, prepravu zásielky z určitého miesta do iného miesta,
prípadne aj obstará alebo vykoná úkony súvisiace s prepravou, za čo sa mu príkazca
zaväzuje zaplatiť.
2.   Ak zmluva nemá písomnú formu, je zasielateľ oprávnený žiadať, aby mu bol daný príkaz
na obstaranie prepravy písomne (zasielateľský príkaz).
§ 123
Ak zmluva určuje, že zasielateľ vyberie od príjemcu zásielky určitú čiastku alebo uskutoční iný
inkasný úkon skôr, než príjemcovi vydá zásielku alebo doklad umožňujúci so zásielkou
nakladať, použijú sa primerane ustanovenia zmluvy o inkase.
§ 124
Príkazca je povinný poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe,
ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave, inak zodpovedá za
škodu, ktorá zasielateľovi porušením tejto povinnosti vznikne.
§ 125
1.   Pri plnení záväzku je zasielateľ povinný s vynaložením odbornej starostlivosti dojednať
spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce čo najlepšie záujmom príkazcu, ktoré
vyplývajú zo zmluvy a jeho príkazov, alebo ktoré sú zasielateľovi známe.
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2.   Zasielateľ je povinný upozorniť príkazcu na zjavnú nesprávnosť pokynov bez zbytočného
odkladu. Ak zasielateľ nedostane od príkazcu potrebné pokyny, je povinný požiadať
príkazcu o ich doplnenie; pri nebezpečenstve z omeškania je však povinný postupovať aj
bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy príkazcu, ktoré sú
zasielateľovi známe.
§ 126
1.   Zasielateľ zodpovedá za škodu na prevzatej zásielke vzniknutú pri obstarávaní prepravy,
ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2.   Zasielateľ je povinný zásielku poistiť, len keď to určuje zmluva.
§ 127
1.   Ak to neodporuje zmluve, alebo ak to nezakáže príkazca najneskôr do začiatku
uskutočňovania prepravy, môže zasielateľ prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť sám.
2.   Ak zasielateľ použije na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa (medzizasielateľa),
zodpovedá pritom, akoby prepravu obstaral sám.
§ 128
1.   Zasielateľ je povinný podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá na
nej vznikla, len čo sa o tom dozvie, inak zodpovedá príkazcovi za škodu.
2.   Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny
príkazcu, alebo ak príkazca s takými pokynmi váha, môže zasielateľ zásielku vhodným
spôsobom predať na účet príkazcu.
§ 129
1.   Zasielateľovi patrí zmluvná odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase
dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ právo na
úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré vynaložil pri plnení svojho záväzku.
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2.   Príkazca je povinný poskytnúť zasielateľovi, na jeho žiadosť, primeraný preddavok na
náklady spojené s plnením záväzku zasielateľa, a to skôr, než zasielateľ začne s jeho
plnením.
3.   Príkazca je povinný zaplatiť zasielateľovi odplatu a vzniknuté náklady bez zbytočného
odkladu po tom, čo zasielateľ zabezpečil obstaranie prepravy uzavretím potrebných zmlúv
s dopravcami, prípadne medzizasielateľmi a podal o tom príkazcovi správu.
§ 130
Na zabezpečenie svojich pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy má zasielateľ zádržné právo
k zásielke príkazcu, dokiaľ je zásielka u zasielateľa, alebo dokiaľ má dokumenty, ktoré ho
oprávňujú so zásielkou nakladať. To platí i v prípade, že zásielka, alebo dokumenty sú u osoby,
konajúcej v mene zasielateľa.
§ 131
Na zasielateľskú zmluvu sa použijú podporne ustanovenia o komisionárskej zmluve.
4. ddiel
Zmluvy o úschove vecí
1. pododdiel
Zmluva o úschove
§ 132
1.   Zmluvou o úschove sa uschovávateľ zaväzuje zložiteľovi, že bude prevzatú vec riadne
opatrovať. Zmluvu o úschove možno uzavrieť aj tak, že sa odovzdanie a prevzatie veci
zabezpečí mechanickými prostriedkami.
2.   V zmluve možno dohodnúť, že uschovávateľ môže odovzdať vec do úschovy ďalšiemu
uschovávateľovi.
§ 133
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1.   Uschovávateľovi patrí odmena za úschovu veci len ak sa na tom so zložiteľom dohodli, ak
je úschova veci predmetom činnosti uschovávateľa, alebo ak je to obvyklé.
2.   Uschovávateľovi patrí náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré vynaložil na úschovu veci.
Náhrada iných nákladov mu patrí ako konajúcemu bez príkazu. Predpokladá sa, že náklady
podľa tohto odseku sú zahrnuté v odmene.
§ 134
1.   Uschovávateľ je povinný opatrovať vec s náležitou starostlivosťou, ktorá zodpovedá
povahe veci a možnostiam uschovávateľa, aby na veci nevznikla škoda.
2.   Ak opatrovanie veci vyžaduje osobitnú starostlivosť, je uschovávateľ povinný zabezpečiť
ju v prípade, ak je to uvedené v zmluve, alebo ak ho o to požiadal zložiteľ pred uzavretím
zmluvy.
3.   Od dohodnutého spôsobu opatrovania veci sa uschovávateľ môže odchýliť, ak nastanú
okolnosti, ktoré uschovávateľ nemohol v čase uzavretia zmluvy predvídať a ktoré pre neho
robia plnenie záväzku neprimerane ťažkým. O vzniku týchto okolností je uschovávateľ
povinný zložiteľa včas informovať.
4.   Uschovateľ je povinný dať vec poistiť len ak to bolo dohodnuté.
§ 135
1.   Po uplynutí dohodnutej doby je uschovávateľ povinný vrátiť vec zložiteľovi spolu s jej
prírastkami.
2.   Ak o to zložiteľ požiada, je uschovávateľ povinný vrátiť vec zložiteľovi aj pred uplynutím
dohodnutej doby. Uschovávateľ však nie je oprávnený vrátiť zložiteľovi vec skôr, ibaže by
ju nemohol pre nepredvídateľnú okolnosť bezpečne alebo bez hroziacej vlastnej škody
ďalej opatrovať.
§ 136
Ak uschovávateľ použije prevzatú vec pre seba, umožní jej použitie inému, alebo ak ju dá bez
súhlasu zložiteľa alebo bez nevyhnutnej potreby do úschovy inému, zodpovedá zložiteľovi aj
za náhodnú škodu; ibaže by táto škoda postihla uschovanú vec aj inak.
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§ 137
Zložiteľ je povinný nahradiť uschovávateľovi škodu spôsobenú mu úschovou, pokiaľ ju
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení starostlivosti podľa § 134.
§ 138
Vzájomných práv z úschovy sa možno domáhať len do šiestich mesiacov od vrátenia veci, inak
zaniknú.
§ 139
Ak osobitný zákon nestanoví inak, ustanovenia zmluvy o úschove sa primerane použijú aj na
prípady, kedy má niekto podľa zmluvy alebo podľa iných ustanovení zákona opatrovať vec pre
iného.
2. pododdiel
Zmluva o skladovaní
§ 140
Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval a
ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu (skladné).
§ 141
1.   Prevzatie veci skladovateľ písomne potvrdí.
2.   Potvrdenie podľa ods. 1 môže mať povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo na
vydanie skladovanej veci (skladištný list). Skladištný list môže byť vydaný na meno, na rad
alebo na doručiteľa.
§ 142
1.   Skladištný list obsahuje aspoň:
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a)   meno skladovateľa, jeho sídlo alebo miesto podnikania,
b)   meno ukladateľa, jeho sídlo alebo miesto podnikania,
c)   označenie, množstvo, hmotnosť alebo objem uskladnených vecí,
d)   formu skladištného listu a ak bol vydaný na meno alebo na rad aj uvedenie osoby, na
ktorej meno alebo rad je vystavený,
e)   miesto, kde je vec uskladnená,
f)   miesto a dátum vydania skladištného listu a podpis skladovateľa.
2.   Ak skladištný list neobsahuje meno osoby, na rad ktorej je vydaný, považuje sa za vydaný
na rad ukladateľa.
§ 143
1.   Osoba oprávnená na vydanie veci na základe skladištného listu je povinná na požiadanie
skladovateľa potvrdiť prevzatie skladovanej veci v skladištnom liste.
2.   Oprávnená osoba podľa ods. 1 nie je povinná platiť skladné, ak však nie je zaplatené,
skladovateľ nie je povinný vec vydať, ak si k skladovanej veci uplatní zádržné právo.
§ 144
Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, zmluva zaniká, ak ukladateľ neodovzdá skladovateľovi vec
na uskladnenie do doby určenej v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.
§ 145
1.   Skladovateľ je povinný uložiť vec oddelene od ostatných vecí s označením, že ide o veci
ukladateľa. Ukladateľ je oprávnený kontrolovať stav skladovanej veci a brať z nej vzorky.
2.   Ukladateľ je povinný upozorniť skladovateľa na osobitné vlastnosti a povahu skladovanej
veci, inak zodpovedá za vzniknutú škodu; to neplatí, ak skladovateľ o vlastnostiach a
povahe skladovanej veci vedel alebo musel vedieť.
3.   Skladovateľ je povinný poistiť skladovanú vec len ak to bolo dohodnuté.
§ 146
1.   Ukladateľ je povinný platiť skladné za dobu od prevzatia veci do jej vydania vo výške
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a spôsobom dohodnutým v zmluve.
2.   Ak nebola výška skladného dohodnutá, je ukladateľ povinný platiť skladné obvyklé v čase
uzavretia zmluvy, s prihliadnutím na povahu skladovanej veci, ako aj na miesto, dobu a
spôsob skladovania.
3.   Ak nebola splatnosť skladného dohodnutá a ak skladovanie trvá dlhšie ako šesť mesiacov,
platí sa skladné polročne dozadu. Skladné za neukončené šesťmesačné obdobie a za kratšiu
dobu skladovania sa platí pri prevzatí veci skladovateľom.
4.   Skladovateľ má právo na skladné aj po skončení zmluvy po dobu, počas ktorej bola
skladovaná vec u neho z dôvodu, že ju ukladateľ včas neprevzal.
§ 147
1.   Skladné pokrýva všetky náklady spojené so skladovaním, nezahŕňa však náhradu poistného.
2.   Skladovateľ má právo na náhradu zaplateného poistného nad rámec skladného, ak bolo
poistenie skladovanej veci dohodnuté.
§ 148
1.   Ak je skladovanie dohodnuté na dobu určitú, môže ukladateľ požadovať vydanie veci aj
pred uplynutím doby skladovania; musí však predtým zaplatiť skladné za celú dohodnutú
dobu skladovania. Pred uplynutím dohodnutej doby môže ukladateľ požiadať znovu
o prevzatie veci na uskladnenie do konca dohodnutej doby, je však povinný uhradiť
skladateľovi náklady s tým spojené.
2.   Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, môže ukladateľ požadovať vydanie veci
kedykoľvek a je povinný zaplatiť skladné za skutočnú dobu skladovania. Skladovateľ je
oprávnený vypovedať zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
§ 149
1.   Skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci od jej prevzatia až do jej vydania;
zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že:
a)   vzniknutú škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti,
b)   škoda bola spôsobená ukladateľom, vlastníkom veci alebo osobou, ktorá má podľa
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skladištného listu právo na vydanie veci, alebo
c)   škoda bola spôsobená vadou alebo prirodzenou povahou veci alebo vadným obalom, na
ktorý skladovateľ pri prevzatí veci ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do
potvrdenia o prevzatí veci; ak skladovateľ na vadnosť obalu neupozornil, nezdpovedá
za škodu na veci len vedy, ak vadnosť obalu nemohol poznať ani pri vynaloženi
odbornej starostlivosti.
2.   Skladovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie, aby bola škoda, ku ktorej dôjde podľa
ods. 1 čo najmenšia.
§ 150
Skladovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:
a)   ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu veci a ak z nej hrozí skladovateľovi závažná škoda,
b)   ukladateľ nezaplatil skladné za dobu najmenej dvoch mesiacov po jeho splatnosti,
c)   hrozí na skladovanej veci závažná škoda, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť,
d)   ukladateľ nevyzdvihne skladovanú vec do jedného mesiaca po uplynutí dohodnutej
doby skladovania.
§ 151
1.   Po zániku zmluvy je skladovateľ oprávnený určiť ukladateľovi primeranú lehotu na
prevzatie veci s upozornením, že inak vec predá; po jej márnom uplynutí môže skladovateľ
vec predať na účet ukladateľa.
2.   Výťažok z predaja, od ktorého si skladovateľ môže odpočítať okrem skladného aj účelne
vynaložené náklady spojené s predajom, je skladovateľ povinný vydať ukladateľovi bez
zbytočného odkladu.
§ 152
Na zabezpečenie svojich pohľadávok zo zmluvy o skladovaní má skladovateľ ku skladovanej
veci zádržné právo, dokiaľ ju má u seba.

5. oddiel
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Bankové zmluvy
1.   pododdiel
Zmluva o vedení účtu
§ 153
Základné ustanovenia
1.   Zmluvou o vedení účtu sa ten, kto vedie účet, zaväzuje zriadiť do určitej doby na určitú
menu účet pre jeho majiteľa, umožniť vloženie alebo výber hotovosti z účtu alebo
uskutočňovať prevody peňažných príkazov z účtu či na účet.
2.   Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.
§ 154
1.   Ak je zriadený účet pre niekoľko osôb, má každá z nich postavenie majiteľa účtu.
Predpokladá sa, že ich podiely na peňažných prostriedkoch na účte sú rovnaké.
2.   Zmluvné strany si pri uzatváraní zmluvy dohodnú, ktorej z osôb, pre ktoré je účet zriadený,
majú byť oznamované údaje súvisiace so zmluvou o vedení účtu a voči ktorej môže ten, kto
vedie účet, robiť právne úkony s účinkom aj pre ostatných majiteľov účtu.
§ 155
Ak je v zmluve určené, že ten, kto vedie účet, umožní výber hotovosti alebo vykoná do určitej
sumy príkazy na platby, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte, práva a
povinnosti strán pri uskutočnení týchto platieb sa spravujú ustanoveniami zmluvy o úvere.
§ 156
1.   Ten, kto vedie účet, je povinný pripísať v prospech účtu jeho majiteľa peňažné prostriedky
najneskôr deň po dni, kedy získal právo s nimi nakladať. Od dňa pripísania peňažných
prostriedkov na účet patria majiteľovi účtu úroky z týchto prostriedkov.
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2.   Ten, kto vedie účet, odpisuje peňažné prostriedky na ťarchu účtu ku dňu, keď tieto peňažné
prostriedky vyplatil alebo platby uskutočnil; za tento deň nepatria majiteľovi účtu úroky z
čerpaných peňažných prostriedkov.
§ 157
1.   Zo zostatku účtu platí ten, kto vedie účet, úrok.
2.   Ak nie je dohodnuté inak, úroky sú splatné ku koncu každého mesiaca a pripisujú sa bez
zbytočného odkladu po splatnosti.
3.   Ak výška úroku nevyplýva zo zmluvy ani zo zákona, je ten, kto vedie účet, povinný platiť
úroky obvyklé pre účty vedené za podobných podmienok.
§ 158
Zmluva môže určiť, že majiteľ účtu nie je oprávnený po určenú dobu nakladať s prostriedkami
na účte, alebo že v prípade nakladania s peňažnými prostriedkami na účte pred dobou určenou
v zmluve mu právo na úroky zodpovedajúce tejto dobe zanikne prípadne že sa úroky znížia.
§ 159
Majiteľ účtu môže po dohode s tým, kto vedie účet, viazať (vinkulovať) výplatu alebo prevod
zostatku prípadne jeho časti na oznámenie hesla alebo na splnenie inej podmienky. Bez
oznámenia hesla možno výplatu uskutočniť len ak osoba preukáže, že mu zostatok prípadne
jeho časť patrí.
§ 160
1.   Ten kto vedie účet, je povinný oznámiť majiteľovi účtu údaje o prijatých a vykonaných
platbách, ku ktorý došlo v prechádzajúcom mesiaci ako aj o výške zostatku jeho účtu ku
koncu kalendárneho mesiaca bez zbytočného odkladu po skončení kalendárneho mesiaca.
2.   Ten, kto vedie účet, oznámi majiteľovi účtu zostatok peňažných prostriedkov ku koncu
kalendárneho roka bez zbytočného odkladu po skončení kalendárneho roka.
3.   Majiteľ účtu je oprávnený požadovať, aby mu ten, kto vedie účet, preukázal vykonanie
platieb.
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4.   Ten, kto vedie účet, opraví chybné účtovanie bez zbytočného odkladu; právo na náhradu
škody tým nie je dotknuté.
§ 161
Ten, kto vedie účet, môže použiť peňažné prostriedky na účte na započítanie svojich splatných
peňažných pohľadávok voči majiteľovi účtu.
§ 162
1.   Majiteľ účtu môže vypovedať zmluvu kedykoľvek, bez výpovednej doby. Výpoveď je
účinná dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane.
2.   Ten, kto vedie účet, môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená majiteľovi účtu. Ak majiteľ
účtu poruší svoju povinnosť podstatným spôsobom, môže ten, kto vedie účet, vypovedať
zmluvu aj bez výpovednej doby; musí tak však urobiť bez zbytočného odkladu po tom, ako
sa o porušení zmluvy dozvie, inak mu právo dať výpoveď podľa tejto vety zanikne.
3.   Výpoveď musí mať písomnú formu.
4.   Ustanovenia ods. 1 - 3 platia aj v prípade, ak je zmluva uzavretá na dobu určitú. Ustanovenia
uvedených odsekov sa nevzťahujú na vypovedanie zmluvy o platobnom účte podľa
osobitného zákona o platobných službách.
§ 163
Zostatok účtu sa vyplatí majiteľovi účtu, alebo sa podľa jeho príkazu prevedie na iný účet, alebo
po odpočítaní nákladov s tým spojených na účet vedený treťou osobou.
Vklady na vkladných knižkách
§ 164
1.   Vkladnou knižkou potvrdí vystaviteľ prijatie vkladu na účet; musí z nej byť zrejmá výška
vkladu, jeho zmeny a konečný stav. Vkladná knižka môže byť vystavená len na meno jej
majiteľa.
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2.   Účet, ku ktorému bola vystavená vkladná knižka, neslúži na prevod peňažných
prostriedkov.
3.   Ak nie je preukázaná iná výška vkladu, je rozhodujúci zápis vo vkladnej knižke.
§ 165
1.   S vkladom na vkladnej knižke je oprávnený nakladať jej majiteľ; bez predloženia vkladnej
knižky nemožno s vkladom nakladať.
2.   S vkladom na vkladnej knižke, ku ktorému bolo zriadené záložné právo, je oprávnený
nakladať aj záložný veriteľ po predložení zmluvy o zriadení záložného práva na vklad na
vkladnej knižke na meno, z ktorej jeho právo nakladať s vkladom podľa tohto odseku
výslovne vyplynie.
§ 166
Pri strate alebo zničení vkladnej knižky vystaví vystaviteľ majiteľovi vkladu novú vkladnú
knižku, nahradzujúcu pôvodnú vkladnú knižku, ktorá týmto stráca platnosť.
§ 167
Ak vkladateľ po dvadsať rokov s vkladom nenakladal a ani nepredložil vkladnú knižku na
doplnenie záznamov, uplynutím tejto doby sa vkladový vzťah zrušuje; vkladateľ má právo na
výplatu zostatku zrušeného vkladu.
§ 168
Jednorazové vklady
Zmluvou o jednorazovom vklade sa vkladateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi jednorazový
vklad v určitej výške a príjemca sa zaväzuje vklad prijať a po zániku vzťahu ho vrátiť
s dohodnutým úrokom. Ak je nakladanie s vkladom podmienené oznámením hesla, použijú sa
ustanovenia § 159.
§ 169
Vkladové listy
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Vkladový list je cenným papierom, ktorým príjemca potvrdzuje pevný jednorazový vklad na
dobu určitú, vo výške uvedenej na vkladovom liste.
2. pododdiel
Zmluva o otvorení akreditívu
§ 170
Zmluvou o otvorení akreditívu sa vystaviteľ akreditívu zaväzuje príkazcovi, že na základe jeho
žiadosti poskytne oprávnenej osobe (oprávnenému) na účet príkazcu určité plnenie, ak
oprávnený splní v určenej dobe stanovené podmienky, za čo sa príkazca zaväzuje zaplatiť
odplatu.
§ 171
Ak nie je odplata za otvorenie akreditívu dohodnutá, je príkazca povinný zaplatiť vystaviteľovi
akreditívu odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy.
§ 172
1.   Vystaviteľ akreditívu v súlade so zmluvou písomne oznámi oprávnenému, že v jeho
prospech otvára akreditív, a oznámi mu jeho obsah.
2.   V akreditívnej listine musí byť uvedené plnenie, na ktoré sa vystaviteľ akreditívu zaväzuje,
najmä zaplatiť určitú sumu, prijať zmenku prípadne iné plnenie, doba platnosti akreditívu a
akreditívne podmienky, ktoré má oprávnený v tejto dobe splniť preto, aby sa mohol
domáhať plnenia voči vystaviteľovi akreditívu.
§ 173
1.   Záväzok vystaviteľa akreditívu voči oprávnenému vzniká vystavením akreditívnej listiny.
Tento záväzok je nezávislý od právneho vzťahu medzi príkazcom a oprávneným, ako aj od
právneho vzťahu medzi vystaviteľom akreditívu a príkazcom.
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2.   Záväzok príkazcu voči vystaviteľovi kreditívu vzniká otvorením akreditívu.
§ 174
1.   Ak akreditívna listina ustanovuje, že akreditív je odvolateľný, môže ho vystaviteľ
akreditívu vo vzťahu k oprávnenému zmeniť alebo zrušiť do doby, než oprávnený splní
podmienky určené v akreditívnej listine.
2.   Ak akreditívna listina neustanovuje, že akreditív je odvolateľný, môže vystaviteľ akreditívu
akreditív zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom oprávneného a príkazcu.
Potvrdený akreditív
§ 175
1.   Ak je na žiadosť vystaviteľa akreditívu akreditív potvrdený ďalším vystaviteľom
(potvrdzujúci vystaviteľ), vzniká oprávnenému právo na plnenie voči potvrdzujúcemu
vystaviteľovi od doby, keď oprávnenému potvrdenie akreditívu oznámi. Vystaviteľ
akreditívu a potvrdzujúci vystaviteľ sú zaviazaní voči oprávnenému spoločne a nerozdielne.
2.   Na zmenu alebo zrušenie potvrdeného akreditívu sa vyžaduje súhlas potvrdzujúceho
vystaviteľa.
§176
Ak potvrdzujúci vystaviteľ poskytol plnenie oprávnenému v súlade s obsahom akreditívu, má
právo na toto plnenie voči vystaviteľovi akreditívu.
§ 177
Ak v súlade s obsahom akreditívu poskytla oprávnenému plnenie tretia osoba, ktorú tým poveril
vystaviteľ akreditívu, má tretia osoba právo na toto plnenie voči vystaviteľovi akreditívu ako aj
voči potvrdzujúcemu vystaviteľovi.
§ 178
Osoba, ktorá iba oznamuje oprávnenému, že iný vystaviteľ akreditívu pre neho otvoril
52

akreditív, zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou oznámenia, nevzniká jej však záväzok
z akreditívu.
Dokumentárny akreditív
§ 179
1.   Pri dokumentárnom akreditíve je vystaviteľ akreditívu povinný poskytnúť oprávnenému
plnenie, ak sú mu riadne a včas predložené dokumenty v súlade s podmienkami určenými
v akreditívnej listine.
2.   Ak bol dokumentárny akreditív potvrdený iným vystaviteľom, poskytne potvrdzujúci
vystaviteľ oprávnenému plnenie za podmienok uvedených v ods. 1.
§ 180
1.   Vystaviteľ akreditívu je povinný preskúmať s odbornou starostlivosťou vzájomnú súvislosť
predložených dokumentov ako aj to, či ich obsah zjavne zodpovedá podmienkam určeným
v akreditívnej listine.
2.   Vystaviteľ akreditívu zodpovedá za škodu spôsobenú príkazcovi stratou, zničením alebo
poškodením dokumentov prevzatých od oprávneného, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
§ 181
Iné akreditívy
Ustanovenia o dokumentárnom akreditíve platia primerane aj na akreditívy, podľa ktorých sa
možno domáhať plnenia pri splnení iných podmienok, než je predloženie dokumentov.
3.   pododdiel
Zmluva o inkase
§ 182
Zmluvou o inkase sa obstarávateľ inkasa zaväzuje obstarať pre príkazcu prijatie peňažnej
čiastky alebo obstarať iný inkasný úkon od tretej osoby a príkazca sa zaväzuje zaplatiť
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obstarávateľovi inkasa odplatu.
§ 183
Ak nie je odplata z obstaranie inkasa určená v zmluve, je príkazca povinný zaplatiť odplatu
obvyklú v čase uzavretia zmluvy.
§ 184
Pri obstaraní inkasa je obstarávateľ inkasa povinný postupovať s odbornou starostlivosťou
podľa pokynov príkazcu, nezodpovedá však za to, že sa inkaso neuskutoční.
§ 185
1.   Obstarávateľ inkasa vyzve tretiu osobu na zaplatenie peňažnej sumy alebo na vykonanie
inkasného úkonu požadovaného príkazcom. Ak tretia osoba odmietne splniť výzvu, alebo
ak tak neurobí bez zbytočného odkladu, podá o tom obstarávateľ inkasa ihneď správu
príkazcovi.
2.   Obstarávateľ inkasa je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať príkazcovi všetko, čo
prijal pri obstaraní inkasa.
3.   Obstarávateľ inkasa zodpovedá za škodu spôsobenú stratou, zničením alebo poškodením
prijatých cenných papierov alebo dokumentov, ako aj dokumentov, ktoré má podľa dohody
s príkazcom vydať tretej osobe oproti zaplateniu určitej peňažnej sumy alebo vykonania
iného inkasného úkonu (dokumentárne inkaso), ibaže jej nemohol zabrániť ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti.
§ 186
Ak má obstarávateľ inkasa obstarať inkaso prostredníctvom inej osoby určenej príkazcom,
uskutočňuje sa inkaso na účet a nebezpečenstvo príkazcu.
6. oddiel
Zmluva o spoločenstve
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Základné ustanovenia
§ 187
Zmluvou o spoločenstve sa niekoľko osôb (členovia) združí, aby sa spoločnou činnosťou alebo
prostredníctvom vkladu pričinili o dosiahnutie dojednaného účelu (účel spoločenstva).
§ 188
Zmluvu o spoločenstve je možné meniť iba dohodou všetkých členov.
§ 189
1.   Pri úkonoch vykonávaných pre účel spoločenstva pridajú členovia ku svojmu menu
označenie spoločenstva dohodnuté v zmluve.
2.   Na ochranu označenia spoločenstva sa primerane použijú ustanovenia o ochrane
obchodného mena právnickej osoby.
Práva a povinnosti členov
§ 190
1.   Každý z členov je povinný osobne sa usilovať o dosiahnutie účelu spoločenstva spôsobom,
na ktorý sa zaviazal v zmluve a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla
znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu, alebo inak poškodiť spoločenstvo.
2.   Ak si členovia dohodli zákaz vykonávať konkurenčnú činnosť a nedohodli si rozsah
obmedzenia alebo podmienky výkonu konkurenčnej činnosti, nesmie člen sám, alebo
prostredníctvom tretích osôb bez súhlasu ostatných členov vyvíjať rovnakú činnosť ako má
vyvíjať pre účel spoločenstva. Člen uskutočňujúci konkurenčnú činnosť je povinný vydať
v prospech spoločenstva to, čo konkurenčnou činnosťou získal. Nárok na náhradu škody
tým nie je dotknutý.
§ 191
1.   Člen je povinný prispieť na dosiahnutie účelu spoločenstva spôsobom dohodnutým
v zmluve, a to činnosťou alebo poskytnutím vkladu.
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2.   Ak členovia poskytujú vklady, musí sa vykonať ich súpis, ktorý musí byť podpísaný členmi
spoločenstva. Platí, že na účel spoločenstva sa poskytlo len to, čo je uvedené v súpise.
3.   Ak je predmetom vkladu člena vec, použijú sa primerane ustanovenia o kúpnej zmluve, ak
je predmetom vkladu pohľadávka, použijú sa primerane ustanovenia o postúpení
pohľadávky, ak vkladá člen svoje právo užívať alebo požívať vec, použijú sa primerane
ustanovenia o nájme alebo o árende.
4.   Ak sa zaviaže člen vykonať pre spoločenstvo určitú činnosť, použijú sa primerane
ustanovenia o príkaznej zmluve, ak má člen dosiahnuť činnosťou určitý výsledok, použijú
sa primerane ustanovenia zmluvy o diele.
§ 192
1.   Člen je povinný poskytnúť svoj vklad v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočného
odkladu po uzavretí zmluvy.
2.   Pokiaľ nie je správou vkladu poverený niektorý z členov alebo tretia osoba, spravuje ho ten
člen, ktorý ho poskytol, je však povinný oddeliť ich od ostatného svojho majetku
dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným členom zmluvy o
spoločenstve.
§ 193
Poskytnuté peniaze, veci určené podľa druhu a iné veci ocenené v súpise peniazmi ako vklad
určitej hodnoty sú v spoluvlastníctve všetkých členov v pomere k výške vkladu, a to oznámením
o ich oddelení od ostatného majetku člena alebo odovzdaním osobe poverenej správou vkladov.
Ostatné veci sú pre účel spoločenstva v bezplatnom užívaní všetkých členov.
§ 194
1.   Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých členov
v podieloch dohodnutých v zmluve, inak rovným dielom. Z práv, nadobudnutých pri
výkone spoločnej činnosti, sú oprávnení všetci členovia spoločne a nerozdielne.
2.   Členovia sa podieľajú na zisku a strate spoločenstva podielom dohodnutým v zmluve, inak
rovným dielom. Dohoda, ktorá vylučuje právo člena na podiel na zisku je neplatná.
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Správa spoločenstva
§ 195
1.   O záležitostiach spoločenstva (správa spoločenstva) rozhodujú členovia väčšinou hlasov.
Každý spoločník má jeden hlas. Dohoda alebo rozhodnutie spoločníkov, brániace členovi
zúčastniť sa na hlasovaní je neplatná.
2.   Správou spoločenstva môžu spoločníci poveriť určitú osobu (správcu), ktorú zvolia
spomedzi seba alebo vyberú tretiu osobu; poverenie na správu spoločenstva zahŕňa aj
správu získaného majetku. Na vzťah medzi členmi spoločenstva a správcom sa primerane
použijú ustanovenia o príkaznej zmluve.
3.   Správca vedie dostatočný prehľad o hospodárskych pomeroch spoločenstva, o vkladoch
členov, ako aj o majetku získaného pri činnosti a najmenej raz do roka podáva členom
správu o stave majetku spoločenstva, jeho príjmoch a výdavkoch, ziskoch a stratách.
§ 196
Každý člen, aj keď nevykonáva správu, má právo presvedčiť sa o hospodárskom stave
spoločenstva, najmä má právo nahliadnuť do účtovníctva a byť informovaný o záležitostiach
spoločenstva. Dohody alebo rozhodnutia členov, ktoré tomu odporujú, sú neplatné.
Právne vzťahy k tretím osobám
§ 197
Zo záväzkov voči tretím osobám, vzniknutých v súvislosti s účelom spoločenstva, sú
členovia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
Zánik členstva
§ 198
1.   Každý člen môže zo spoločenstva vystúpiť výpoveďou adresovanou správcovi, inak
ostatným členom spoločenstva, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných členov,
v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu.
2.   Z vážnych dôvodov, ak nie je spravodlivé žiadať od člena, aby zotrval v spoločenstve,
najmä vtedy, ak iný člen úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou porušil zásadnú
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povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o spoločenstve, môže člen vystúpiť zo spoločenstva
kedykoľvek, s okamžitým účinkom a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lehota.
3.   Dohody alebo rozhodnutia, ktoré obmedzujú právo člena vystúpiť zo spoločenstva podľa
ods. 1 a 2, sú neplatné.
4.   Z vážnych dôvodov možno člena zo spoločenstva vylúčiť, a to iba jednomyseľným
uznesením ostatných členov spoločenstva. Člen môže byť vylúčený najmä ak:
a)   porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve podstatným spôsobom,
b)   jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená v rozsahu odporujúcom účelu
spoločenstva,
c)   vyhlásením konkurzu na majetok člena združenia.
5.   Členstvo v spoločenstve zaniká aj právoplatným uložením trestu prepadnutia majetku
členovi spoločenstva.
§ 199
1.   Člen, ktorého členstvo zaniklo, má právo, aby mu bolo vyúčtované a vydané to, čo mu ku
dňu zániku členstva patrí.
2.   Podiel na spoločnom majetku nadobudnutom počas trvania spoločenstva, vrátane podielu
na veciach v podielovom spoluvlastníctve členov podľa stavu ku dňu zániku jeho členstva,
sa mu vyplatí v peniazoch.
§ 200
Člen, ktorého členstvo zaniklo, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti spoločenstva,
ktoré vznikli do dňa zániku jeho členstva. Ak došlo k splneniu záväzku, za ktorý zodpovedal aj
člen spoločenstva, ktorého členstvo zaniklo, pri vzájomnom vyporiadaní dlžníkov zaviazaných
spoločne a nerozdielne sa prihliadne na podiel na záväzkoch, rozhodujúci pre vyporiadanie ku
dňu zániku jeho členstva.
Zánik spoločenstva
§ 201
1.   Spoločenstvo zaniká:
a)   dohodou členov,
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b)   uplynutím stanoveného času,
c)   naplnením účelu spoločenstva,
d)   momentom, ako sa dosiahnutie účelu spoločenstva stane nemožným,
e)   znížením počtu členov na jedného.
2.   Ak spoločenstvo zanikne, osoba poverená správou podá členom záverečné vyúčtovanie
najneskôr do dvoch mesiacov od zániku spoločenstva.
3.   Členom sa vydá to, čo bolo v ich vlastníctve a spoločný majetok sa rozdelí podľa ustanovení
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

7. oddiel
Zmluva o diele
1. pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§ 202
Základné ustanovenia
1.   Zmluvou o diele sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a na
vlastné nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu.
2.   Dielom sa rozumie najmä zhotovenie určitej veci, ktoré nespadá pod kúpnu zmluvu, ďalej
montáž určitej veci, údržba, oprava alebo úprava veci, ako aj iná činnosť zhotoviteľa
s hmotným alebo nehmotným výsledkom. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž,
údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.
Cena za dielo
§ 203
1.   Cena za dielo sa považuje za dohodnutú, ak si strany dohodli aspoň spôsob jej určenia, alebo
ak ju určili aspoň odhadom.
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2.   Ak zo zmluvy vyplýva, že zmluvné strany majú vôľu uzavrieť zmluvu aj bez dohody o cene,
je objednávateľ povinný zaplatiť za dielo cenu, ktorá je obvyklá za rovnaké alebo
porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy a za obdobných zmluvných podmienok.
§ 204
Ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení alebo rozšírení rozsahu diela a
neupravia dohodnutú cenu, platí, že objednávateľ je povinný zaplatiť cenu primerane zníženú
alebo zvýšenú, s prihliadnutím na zmenu rozsahu diela.
§ 205
1.   Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká jeho vykonaním.
2.   Ak sa strany dohodli na odovzdaní diela po samostatných častiach, vzniká právo na
zaplatenie ceny odovzdaním každej samostatnej časti.
3.   Pri zmarení vykonania diela z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, patrí
zhotoviteľovi cena za dielo znížená o náklady, ktoré zhotoviteľ nevykonaním diela ušetril.
§ 206
Cena určená odhadom
1.   Ak zhotoviteľ zistí potrebu podstatného prekročenia ceny určenej odhadom, oznámi to
objednávateľovi bez zbytočného odkladu s predložením odôvodneného určenia novej ceny;
ak tak neurobí bez zbytočného odkladu po zistení potreby zvýšenia ceny alebo po tom, čo
takúto potrebu zistiť mal alebo mohol, jeho právo na zaplatenie rozdielu v cene zaniká.
2.   Po oznámení o potrebe podstatného prekročenia ceny podľa ods. 1 môže objednávateľ od
zmluvy odstúpiť; ak si rozpracované plnenie ponechal, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi
to, o čo sa čiastočným plnením zhotoviteľa obohatil. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy
bezodkladne po doručení oznámenia o zvýšení ceny, platí, že so zvýšením ceny súhlasil.
Cena určená pevnou sumou a podľa rozpočtu
§ 207
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1.   Ak si strany dohodli cenu za dielo pevnou sumou alebo ju určili podľa rozpočtu, z ktorého
vyplývala úplnosť a záväznosť, nemôže ani jedna zo strán požadovať zmenu ceny preto, že
si dielo vyžiadalo iné náklady alebo úsilie, než sa pôvodne predpokladalo a to ani v prípade,
ak má rozsah alebo nákladnosť prác za následok prekročenie ceny.
2.   Celkom výnimočne, ak dôjde k mimoriadnej nepredvídateľnej okolnosti, ktorá dokončenie
diela podstatne sťažuje, môže zhotoviteľ požiadať objednávateľa o spravodlivé zvýšenie
ceny. Ak s ním objednávateľ nesúhlasí, môže zhotoviteľ podať návrh na súd, aby rozhodol
o zvýšení ceny, alebo aby zmluvu o diele zrušil; pri zrušení zmluvy rozhodne súd aj
o vzájomnom vyporiadaní zmluvných strán.
3.   Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak jedna zo zmluvných strán prevzala nebezpečenstvo
vzniku mimoriadnej nepredvídateľnej okolnosti, alebo ak jedna zo strán vyhlásila, že takáto
okolnosť nenastane.
§ 208
1.   Ak bola cena určená podľa rozpočtu urobeného s výhradou, že sa nezaručuje jeho úplnosť
alebo záväznosť, môže zhotoviteľ požadovať zvýšenie ceny; pri rozpočte s výhradou
neúplnosti o cenu potrebnú na vykonanie činností, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ak ich
nebolo možné predvídať pri uzavretí zmluvy a pri výhrade nezáväznosti o to, o čo sa
nevyhnutne zvýšili účelne vynaložené náklady zahrnuté do rozpočtu. Zhotoviteľ stráca
právo na zvýšenie ceny, ak neoznámil potrebu zvýšenia ceny a sumu, o ktorú žiada zvýšiť
cenu bez zbytočného odkladu po tom, ako to zistil.
2.   V prípade sporu o výšku ceny podľa ods. 1, určí cenu za dielo súd.
3.   Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak cena požadovaná zhotoviteľom podľa ods. 1
prekročí cenu stanovenú podľa rozpočtu podstatným spôsobom. Ak objednávateľ odstúpi
od zmluvy, je povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny za dielo, zodpovedajúcu rozsahu
čiastočne vykonaného diela.
§ 209
Spôsob vykonania diela
1.   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s náležitou starostlivosťou, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo, v dohodnutom čase. Ak čas plnenia nie je dohodnutý, vykoná v dielo
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v primeranom čase, s prihliadnutím na jeho povahu. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela
nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo aj pred dohodnutým časom.
2.   Zhotoviteľ vykonáva dielo osobne; inú osobu môže poveriť vykonaním diela len ak to
nevylučuje zmluva. Pri vykonávaní diela inou osobou zodpovedá zhotoviteľ, ako by ho
vykonával on sám.
3.   Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi
objednávateľa, ibaže sa na to výslovne zaviazal, alebo ak to vyplýva z povahy diela.
§ 210
1.   Objednávateľ má právo kontrolovať vykonávanie diela.
2.   Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, môže požadovať, aby urobil
nápravu a vykonával dielo riadne. Ak sa tak nestane ani v primeranej dobe a ak by konanie
zhotoviteľa mohlo viesť k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od
zmluvy odstúpiť.
§ 211
Veci určené na vykonanie diela a poskytnutie súčinnosti
1.   Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy
zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ; ohľadne vecí, ktoré obstará, má
postavenie predávajúceho. Ak sa nedohodlo inak, je cena za obstarané veci zahrnutá v cene
za dielo.
2.   Veci, ktoré má podľa zmluvy obstarať objednávateľ, je povinný odovzdať zhotoviteľovi
v dohodnutom čase, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Ak sa nedohodlo
inak, platí, že cena diela sa o cenu vecí obstaraných objednávateľom neznižuje.
3.   Ak objednávateľ neobstará veci včas, alebo ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi inú
potrebnú súčinnosť, určí mu na to zhotoviteľ dodatočnú primeranú lehotu. Po jej márnom
uplynutí má zhotoviteľ právo obstarať si vec alebo iné náhradné plnenie sám, na účet
objednávateľa, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Cenu za vec obstaranú zhotoviteľom
a náklady súvisiace s jej obstaraním, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi
bezodkladne po tom, ako ho o ich náhradu požiada.
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§ 212
1.   Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú
povahu veci, ktorú mu odovzdal objednávateľ ako aj na nesprávnosť pokynov, ktoré mu dal
objednávateľ, ibaže nevhodnosť veci alebo pokynov nemohol zhotoviteľ zistiť ani pri
vynaložení náležitej starostlivosti.
2.   Ak nevhodná vec alebo nesprávny pokyn prekáža v riadnom vykonaní diela, zhotoviteľ
vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu preruší až do výmeny veci alebo zmeny pokynu;
to neplatí, ak objednávateľ na pokračovaní vykonávania diela trval a požiadal o to
zhotoviteľa v písomnej forme. Lehota na vykonanie diela sa predlžuje o dobu prerušenia
vykonávania diela podľa tohto odseku. Zhotoviteľ má nárok na náhradu nákladov spojených
s prerušením diela, ustanovenia o zodpovednosti za škodu tým nie sú dotknuté.
3.   Ak objednávateľ napriek upozorneniu trval na vykonaní diela použitím zrejme nevhodnej
veci alebo zrejme nesprávneho pokynu, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§ 213
1.   Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a
zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela.
2.   Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní
diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.
3.   Po dokončení diela alebo po zániku zmluvy o diele je zhotoviteľ povinný bez zbytočného
odkladu vrátiť objednávateľovi veci, ktoré od neho prevzal a ktoré sa nestali súčasťou diela.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci
§ 214
1.   Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý
obstaral objednávateľ, stáva sa jej vlastníkom objednávateľ, zároveň znáša nebezpečenstvo
škody na zhotovovanej veci; to neplatí, ak zmluva alebo právny predpis stanovuje inak.
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2.   V ostatných prípadoch nadobúda vlastnícke právo k zhotovovanej veci zhotoviteľ. Na
zhotoviteľa však neprechádza vlastnícke právo k veci ani nebezpečenstvo škody na veci,
ak ide o vec, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy.
§ 215
1.   Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z
dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi veci,
ktoré mu objednávateľ poskytol na spracovanie, ak to nie je možné, je povinný nahradiť mu
ich cenu alebo vrátiť mu veci rovnakého druhu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým
nie je dotknuté.
2.   Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z
dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, nemá objednávateľ právo na náhradu ceny za
veci, ktoré odovzdal zhotoviteľovi na spracovanie. Má však právo žiadať náhradu toho, o čo
sa zhotoviteľ obohatil.
§ 216
1.   Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo objednávateľ a dôjde k zániku záväzku alebo
zmareniu diela z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, môže objednávateľ požadovať od
zhotoviteľa vydanie zhotovenej veci. Ak však vec nie je spôsobilá slúžiť svojmu účelu, je
oprávnený vec odmietnuť a požadovať náhradu ceny za veci, ktoré poskytol zhotoviteľovi
na spracovanie.
2.   Pri vydaní zhotovenej veci objednávateľovi podľa ods. 1, patrí zhotoviteľovi náhrada
nákladov, ktoré účelne vynaložil pri zhotovovaní veci.
3.   Ak má vlastnícke právo k zhotovenej veci objednávateľ a dôjde k zániku záväzku alebo
zmareniu diela z dôvodu, za ktorý nezodpovedá zhotoviteľ, má objednávateľ právo na
vydanie zhotovenej veci; je však povinný nahradiť zhotoviteľovi cenu za veci, ktoré
obstaral a použil zhotoviteľ na spracovanie.
Vykonanie diela
§ 217
1.   Dielo je vykonané, ak je dokončené a odovzdané objednávateľovi.
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2.   Na požiadanie zmluvnej strany, alebo na základe ich dohody sa pri odovzdaní diela spíše
zápisnica.
§ 218
1.   Dielo je dokončené, ak je spôsobilé slúžiť svojmu účelu.
2.   Objednávateľ môže odmietnuť dielo prevziať, ak má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
§ 219
Dielo sa môže odovzdať aj po samostatných častiach, aké sú užívaniaschopné a ak tomu
nebráni dohoda zmluvných strán.
§ 220
1.   Ak sa má riadne dokončenie diela alebo jeho častí preukázať vykonaním dohodnutých
skúšok, dielo sa považuje za dokončené až ich úspešným vykonaním.
2.   Termín vykonania skúšok oznámi zhotoviteľ objednávateľovi s dostatočným prestihom.
Neúčasť objednávateľa na skúškach nebráni ich vykonaniu, ibaže mal objednávateľ na
neúčasť vážne dôvody, ktoré vopred oznámil zhotoviteľovi.
3.   Objednávateľ môže požiadať o opakovanie skúšok, ak sa ich napriek riadnemu pozvaniu
nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť. Pri opakovaní skúšok musí objednávateľ nahradiť
zhotoviteľovi náklady na ich opakovanie.
4.   Výsledok skúšok sa uvedie v zápisnici. Pri neúčastni objednávateľa potvrdí priebeh a
výsledok skúšok odborne spôsobilá nestranná osoba, ktorá sa na skúškach zúčastnila.
§ 221
1.   Dielo, ktorého predmetom je vec, sa

považuje za vykonané, ak je odovzdané

objednávateľovi obdobným spôsobom ako pri kúpnej zmluve.
2.   Prevzatím veci nadobúda objednávateľ k veci vlastnícke právo a prechádza na neho
nebezpečenstvo škody na veci, ak sa tak nestalo už skôr.
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§ 222
1.   Ak sa strany dohodli na odovzdaní veci jej odoslaním dopravcom, považuje sa dielo za
vykonané jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
2.   Dielo sa považuje za odovzdané aj v prípade, ak zhotoviteľ umožnil objednávateľovi s
dielom disponovať, aj keď mu ho neodovzdal.
Vady diela
§ 223
1.   Dielo má vady, ak nezodpovedá celkovému dohodnutému výsledku a ak nemá dohodnuté
vlastnosti.
2.   Ak celkový výsledok alebo vlastnosti neboli dohodnuté, musí dielo vykazovať znaky, ktoré
vykazuje obdobné alebo podobné dielo a musí mať obvyklé vlastnosti.
§ 224
1.   Zhotoviteľ plní vadne, ak je dielo vadné v čase jeho odovzdania.
2.   Ak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na objednávateľa neskôr, vadnosť diela sa
posudzuje v čase tohto prechodu.
§ 225
Pri právach vyplývajúcich z vád diela sa obdobne použijú ustanovenia o kúpnej zmluve,
objednávateľ však nemôže požadovať vykonanie náhradného diela, ak vzhľadom na povahu
diela nie je možné pôvodné dielo vrátiť.
§ 226
Zhotoviteľ nezodpovedá za nesplnenie ohľadne vád diela, ak vady spôsobilo použitie
nevhodných vecí, ktoré mu odovzdal na spracovanie objednávateľ, alebo dodržanie
nesprávnych pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ak zhotoviteľ nemohol nevhodnosť vecí
alebo nesprávnosť pokynov zistiť ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a ak zhotoviteľ
objednávateľa na nevhodnosť vecí alebo pokynov upozornil, no ten na ich použití trval.
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§ 227
Ak objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich
zistil, alebo čo ich mohol zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti, najneskôr však do dvoch
rokov od odovzdania diela, súd mu práva z vadného plnenia neprizná, ak zhotoviteľ márne
uplynutie lehôt podľa tohto odseku namietne.
§ 228
1.   Ak zhotoviteľ poskytol záruku za akosť, primerane sa použijú ustanovenia o záruke za
akosť pri kúpnej zmluve.
2.   Záruka za akosť sa môže dohodnúť v zmluve, alebo sa poskytne jednostranným vyhlásením
zhotoviteľa.
3.   Pri záruke za akosť začína plynúť záručná doba od odovzdania diela.
2. pododdiel
Zhotovenie stavby
§ 229
1.   Na zmluvu o zhotovení, montáž, opravu alebo úpravu stavby sa použijú ustanovenia prvého
oddielu, ak ďalej nie je ustanovené inak.
2.   Ustanovenia tohto pododdielu sa primerane použijú aj na úpravu pozemku, ktorý súvisí so
zhotovením, montážou, opravou alebo úpravou stavby.
§ 230
Nebezpečenstvo škody
Ak sa zhotovuje stavba na objednávku objednávateľa, znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody
alebo zničenia stavby až do jej odovzdania, ibaže by ku škode došlo aj inak.
§ 231
Kontrola vykonávania diela
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1.   Ak sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený skontrolovať predmet diela na
určitom stupni jeho vykonávania, je zhotoviteľ povinný pozvať objednávateľa na vykonanie
kontroly. Ak ho nepozve včas, alebo ak ho pozve v zrejme nevhodnej dobe, umožní
zhotoviteľ objednávateľovi dodatočnú kontrolu a znáša náklady s tým spojené.
2.   Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie kontroly, hoci bol na ňu riadne pozvaný, alebo
ktorá sa mala uskutočniť podľa dohodnutého časového rozvrhu, môže zhotoviteľ
pokračovať vo vykonávaní diela.
3.   Objednávateľ má právo na vykonanie dodatočnej kontroly, ak mu zabránila v účasti na
kontrole nepredvídateľná okolnosť, ktorú nebolo možné odvrátiť a požiadal o ňu
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly
znáša objednávateľ.
§ 232
Prekážky pri vykonaní diela
1.   Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo
vykonať, ktoré znemožňujú riadne vykonanie diela, je povinný informovať o tom
objednávateľa bez zbytočného odkladu a navrhnúť mu zmenu diela. Zhotoviteľ môže
prerušiť vykonávanie diela až do dosiahnutia dohody o zmene diela.
2.   Ak nedôjde k dohode o zmene diela, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy,
zhotoviteľ má však právo na pomernú časť ceny za dielo vykonaného do zistenia prekážky
podľa ods. 1.
3.   Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí tým, že nezistí prekážku
podľa ods. 1, ktorú pri vynaložení náležitej starostlivosti zistil mal.
§ 233
Prevzatie stavby
Objednávateľ nemá právo odmietnuť prevzatie diela, ak má len ojedinelé drobné vady alebo
nedorobky, ktoré samy osobe ani v spojení s inými neobmedzujú podstatným spôsobom
užívanie diela a neznižujú jeho funkčnosť ani vzhľad.
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Vady stavby
§ 234
1.   Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po
odovzdaní.
2.   Ak objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi skryté vady diela bez zbytočného odkladu po tom,
čo ich zistil, alebo čo ich mohol zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti, najneskôr však
do piatich rokov od odovzdania stavby, súd mu práva z nesplnenia neprizná, ak zhotoviteľ
márne uplynutie lehôt podľa tohto odseku namietne. To isté platí o skrytých vadách
stavebno-technickej dokumentácie a iných obdobných plneniach.
3.   Vo výnimočných prípadoch môže vykonávací predpis lehotu stanovenú v ods. 2 pre
niektoré časti stavby skrátiť, nie však menej ako na dva roky.
4.   Pri vadách na ktoré platí záruka, platí namiesto lehoty uvedenej v ods. 2 záručná doba. Ak
je zmluva uzavretá so spotrebiteľom, nesmie byť lehota kratšia ako 2 roky.
§ 235
Ak má stavba vady a objednávateľ sa nemôže domôcť uspokojenia svojich práv z nesplnenia
najmä preto, lebo na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, alebo zanikol, môže
objednávateľ vo vlastnom mene uplatniť prostriedky nápravy voči poddodávateľovi, ktoré by
inak mohol uplatniť zhotoviteľ. Poddodávateľ má voči objednávateľovi všetky námietky, ktoré
by mal voči zhotoviteľovi. Tejto zodpovednosti sa poddodávateľ nemôže dohodou so
zhotoviteľom zbaviť ani ju obmedziť.
1.   pododdiel
Vykonanie inej činnosti
§ 236
1.   Ak dielo spočíva v inom výsledku činnosti ako je zhotovenie, montáž určitej veci, údržba
oprava alebo úprava veci, je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so zmluvou a s
náležitou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol výsledok určený v zmluve.

69

2.   Dielo s nehmotným výsledkom sa považuje za odovzdané, ak je dokončené a zhotoviteľ
umožní objednávateľovi jeho užívanie.
§ 237
1.   Ak je predmetom diela výsledok činnosti, ktorý je chránený právom duševného vlastníctva,
má sa za to, že ho zhotoviteľ poskytol objednávateľovi na účel, ktorý vyplýva zo zmluvy.
2.   Výsledok činnosti podľa ods. 1 môže zhotoviteľ poskytnúť aj iným osobám ako
objednávateľovi, ak to nie je v rozpore s dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3.   Ak zmluva neobsahuje výslovný zákaz ďalšieho poskytovania výsledku činnosti podľa ods.
1, môže ho zhotoviteľ poskytnúť iným osobám ako objednávateľovi len ak to nie je v
rozpore so záujmami objednávateľa.
8. pododdiel
Zmluva o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu
§ 238
Zmluvou o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu (ďalej aj len „zmluva") sa zmluvné strany
zaväzujú spoločne sa podieľať na výstavbe, dokončení alebo na zmene domu za účelom
vytvorenia alebo zmeny existujúcich bytov a nebytových priestorov v dome. Pre úpravu
vzájomných práv a povinností zmluvných strán platia primerane ustanovenia zmluvy
o spoločenstve.
§ 239
1.   Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať aspoň:
a)   údaje ustanovené v tomto zákone ako náležitosti vyhlásenia vlastníka domu o rozdelení
práva k domu a pozemku na vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom,
b)   vymedzenie spoluvlastníckeho podielu zmluvných strán na spoločných častiach domu,
c)   identifikáciu pozemku určeného na výstavbu domu,
d)   popis nových bytov a nebytových priestorov ako aj úpravu práv k pozemku, ak dom nie
je súčasťou pozemku,
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e)   spôsob financovania stavebných nákladov, podiely a splatnosť príspevkov, prípadne
rozsah ocenenia vlastnej práce zmluvných strán.
2.   Ak vstavbou alebo nadstavbou vzniknú v dome nové byty alebo nebytové priestory, musí
zmluva okrem náležitostí uvedených v ods. 1 obsahovať presné vymedzenie spoločných
častí domu, v ktorých sa bude uskutočňovať vstavba alebo nadstavba, ako aj s tým súvisiacu
zmenu veľkosti spoluvlastníckych podielov.
3.   Ak sa vstavba alebo nadstavba realizuje v dome, v ktorom ešte neboli vytvorené byty
a nebytové priestory spôsobom ustanoveným týmto zákonom, pričom vstavbou alebo
nadstavbou vzniknú v dome nové byty alebo nebytové priestory, musí zmluva obsahovať
ustanovenia podľa ods. 1 aj vo vzťahu k bytom alebo nebytovým priestorom existujúcim už
pred vstavbou alebo nadstavbou. Za týmto účelom je doterajší vlastník domu, alebo iná
oprávnená osoba, povinný previesť na osobu, ktorá má záujem o nadobudnutie vlastníctva
bytu alebo nebytového priestoru, ktoré vzniknú vstavbou alebo nadstavbou, svoje práva
k domu.
4.   Ak je zmluva uzavretá v dobe, kedy je dom rozostavaný a byty a nebytové priestory ešte
rozostavané nie sú, dohodnú si zmluvné strany aj veľkosť spoluvlastníckych podielov
k domu, zodpovedajúcich veľkosti spoluvlastníckych podielov budúcich vlastníkov bytov
a nebytových priestorov na spoločných častiach domu.
5.   Ak vznikne výstavbou dom, zostanú strany až do vzniku vlastníctva bytov a nebytových
priestorov jeho podielovými spoluvlastníkmi.
§ 240
1.   Ak zmluva neobsahuje výslovne dojednanie o odchýlkach vo výmere bytov a nebytových
priestorov, považuje sa ich zhotovenie za riadne, ak je odchýlka len nepatrná a dotknutý
spoluvlastník ju mohol rozumne očakávať.
2.   Ak odchýlky presahujú rámec stanovený v ods. 1, vysporiadajú sa zmluvné strany dohodou.
Ak sa dohoda nedosiahne, rozhodne o vzájomnom vysporiadaní súd na základe návrhu
podaného ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

§ 241
1.   Zmluva a jej zmeny sa zapisujú do verejného zoznamu podľa osobitného predpisu.
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2.   K zmluve sa musí predložiť dokumentácia, ktorá sa predkladá pri zápise vyhlásenia
vlastníka domu podľa § 872.

2

§ 87 vecných práv, t. j. tretej časti OZ
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