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Záhlaví

P
Pacht – zkrácené označení pro právní poměr založený pachtovní smlouvou
– § 262 a násl., § 265 a násl., § 2455 a násl. o. z.

Pachtovné – paušálně sjednaná odměna (protiplnění za dočasné poskytnutí
věci k užívání a požívání) podle smlouvy pachtovní, jejíž výše nebo
rozsah se neodvíjí od případného výnosu získaného z užívání této věci –
§ 2332 o. z.

Pachtýř – strana smlouvy pachtovní, která přijímá věc do dočasného užívání, z této věci přijímá užitky a plody, a současně se zavazuje poskytnout
za to odměnu v podobě sjednaného pachtovného nebo části výnosů z užívání věci – § 2332 a násl. o. z.
Parazitování na pověsti – skutková podstata nekalé soutěže; zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat
pro výsledky vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti prospěch, jehož by
soutěžitel jinak nedosáhl; těží se z úsilí a jeho výsledku jiného soutěžitele –
§ 2982 o. z.; § 48 obch. zák.

Participační právo dítěte – základní právo dítěte vyjádřit se k otázkám,
které ovlivňují jeho život – § 867 o. z.; § 47 odst. 2 zák. o rodině

Péče běžná – vyjadřuje obecně rozumnou míru vlastního přičinění a aktivity
při vstupu do právních jednání z důvodu ochrany či dosažení vlastních
zájmů, zejména s ohledem na zvážení hrozících rizik, přiměřenosti protiplnění, alternativních způsobů jednání při dosažení téhož oprávněného zájmu,
jakož i nutnosti a potřebnosti sledovaného účelu právního jednání – § 4
odst. 1 o. z.

Péče o dítě – součást rodičovské odpovědnosti, zahrnující jak právo, tak
i povinnost rodičů zajistit dítěti zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj; péče má být zajištěna takovým způsobem, aby odpovídala stupni vývoje dítěte – § 880 a násl. o. z.; § 26, § 31 odst. 1 zák. o rodině
Péče o jmění dítěte – viz správa jmění dítěte

Péče o zdraví – označení pro právní poměr založený smlouvou o péči o zdraví – § 2636 a násl. o. z.
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Péče řádného hospodáře

Péče odborná – vyjadřuje schopnost využít dovednosti anebo znalosti, které
přesahují obecně uznávanou míru dovedností a znalostí a které jsou jako
ucelený vědomostní soubor typické pro vymezené odvětví lidské činnosti,
a to při vstupu do právních jednání z důvodu ochrany či dosažení vlastních
zájmů, zejména s ohledem na zvážení hrozících rizik, přiměřenosti protiplnění, alternativních způsobů jednání při dosažení téhož oprávněného
zájmu, jakož i nutnosti a potřebnosti sledovaného účelu právního jednání –
§ 5 odst. 1 o. z.; § 767 obč. zák.; např. § 423, 428, 488e, 533, 551, 552
obch. zák.

Péče pěstounská – institut náhradní rodinné péče; dítě se svěřuje do pěstounské péče tehdy, nemůže-li osobní péči zajistit ani rodič, ani poručník;
svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti
rodičů k dítěti; pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti
a práva rodičů, je však povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho
jmění, dále má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech; pěstounská péče zaniká nejpozději nabytím plné svéprávnosti,
resp. zletilostí; výkon je zajištěn dávkami pěstounské péče – § 958 až 970
o. z.; § 45a a násl. zák. o rodině

Péče preadopční – též péče před osvojením; obligatorní předpoklad pro
osvojení nezletilého dítěte; hlavním účelem je přesvědčivé zjištění, že se
mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem
osvojení; délka trvání je v občanském zákoníku stanovena na dobu dostatečnou pro uvedené přesvědčivé zjištění, nejméně však na šest měsíců –
§ 829 o. z.

Péče předpěstounská – péče osob, které mají zájem o pěstounskou péči
o dítě, které splňuje podmínky pro svěření do pěstounské péče; o svěření
dítěte do předpěstounské péče rozhoduje soud, který nad výkonem (průběhem a úspěšností) rovněž vykonává dohled – § 953, 963, 966 o. z.; § 45b
odst. 2 zák. o rodině

Péče řádného hospodáře – vyjadřuje schopnost postupovat při správě cizího
majetku při zachování nezbytné loajality vůči vlastníku spravovaného majetku, potřebných znalostí a pečlivosti; nezbytná loajalita vyjadřuje zejména absenci střetu vlastního zájmu se zájmy vlastníka majetku při vstupu
do právních jednání, potřebnými znalostmi se rozumí nabytí dovedností
a znalostí (příp. i prostřednictvím třetí osoby), jež jsou dle obecně přijíma-
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Pěstoun

ných hledisek považovány za odpovídající s ohledem na rozsah a povahu
spravovaného jmění, pečlivost vyjadřuje rozumnou míru zvážení hrozících
rizik, přiměřenosti protiplnění, alternativních způsobů jednání při dosažení
téhož oprávněného zájmu, jakož i nutnosti a potřebnosti sledovaného účelu
právního jednání ohledně svěřeného majetku; péče řádného hospodáře nezahrnuje odpovědnost správce za případný negativní výsledek jednání –
§ 159 odst. 1, § 339 odst. 2, § 454, 949, 1411, 1522 o. z.; § 48 z. o. k.; § 162
odst. 1, § 480a odst. 3 obč. zák.; § 66a, 79a, 190b, 201, § 381 odst. 4 písm. d)
obch. zák.

Pěstoun – fyzická osoba, které je dítě svěřeno do pěstounské péče;
může jím být pouze ten, kdo skýtá záruky řádné péče, má bydliště na území
České republiky a souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče; pěstoun
o dítě osobně pečuje a při výchově dítěte přiměřeně vykonává povinnosti
a práva rodičů – § 958 a násl. o. z.; § 45b, 45c zák. o rodině
Pěstounství – viz pěstounská péče

Plátce (důchodu) – strana smlouvy o důchodu, která se zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod) – § 2701 a násl. o. z.

Plná moc – právní jednání zmocnitele, kterým osvědčuje, že zmocnil zmocněnce jednat ve vymezeném rozsahu za něho a na jeho účet – např. § 447
o. z.; § 31 a násl. obč. zák.

Plná svéprávnost – způsobilost fyzické osoby nabývat jakýmkoliv vlastním právním jednáním práv a zavazovat se k povinnostem – § 30 o. z.; § 8
odst. 1 obč. zák.

Plnění – jakákoliv objektivně ocenitelná hodnota spočívající ve vědomé a cílené činnosti subjektu práva (dání – dare, konání – facere) nebo v jeho nečinnosti (nekonání – omittere, strpění – pati), pokud s takovým chováním
právo spojuje následky (viz právní následky); předmětem závazku může
být jen plnění majetkové povahy odpovídající zájmu věřitele, i když tento
zájem není jen majetkový, a zájem věřitele na plnění tak může mít i jiné
důvody (např. estetické); předmětem plnění je nepřímý předmět závazku
(hmotná věc, faktická majetkově vyjádřitelná činnost či právo) – § 580
odst. 2, § 1722 o. z.; § 37 odst. 2, § 451 odst. 2, § 488 obč. zák.
Plnění bez právního důvodu – skutková podstata bezdůvodného obohacení; představuje situaci, kdy ochuzený vlastním dáním (do) nebo koná94

