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VIII.

Právní odpovědnost

VIII.1 Primární a sekundární právní povinnost
Právní odpovědnost je druhem právního vztahu, který vzniká na základě porušení 
právní povinnosti nebo na základě protiprávního stavu. Právní následek pak spočívá 
v povinnosti strpět vynucení primární povinnosti státním donucením, resp. ve vzni-
ku nové povinnosti sankční povahy.
Primární povinnosti: Původní povinnosti stanovené zákonem nebo právním jed-
náním nezávisle na plnění jiných povinností.
Sekundární povinnost: Nově vzniklé (sankční) povinnosti odvozené z porušení 
primární právní povinnosti.

Zadání

VIII.1.1
Určete, z jakého právního základu vyplývá adresátům oprávnění, resp. povinnost:

a) Článek 62 Ústavy:
Prezident republiky

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, 
odvolává vládu a přijímá její demisi,

b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích 

funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

b) § 2079 odst. 1 občanského zákoníku:
Základní ustanovení
(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je 
předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, 
že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
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c) § 2910 občanského zákoníku:
Porušení zákona
Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáh-
ne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. 
Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného 
zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

d) § 1829 odst. 1 občanského zákoníku:
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle 
věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika 

částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode 

dne převzetí první dodávky zboží.

e) § 2430 občanského zákoníku:
Základní ustanovení
Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.

f) § 290 odst. 1 občanského zákoníku:
(1) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek 
přechází z rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické spol-
ky jsou spoluvlastníky takového majetku.

g) § 2909 občanského zákoníku:
Porušení dobrých mravů
Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, 
je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahra-
dit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

h) § 50 trestního zákoníku:
Povinnosti pachatele
Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen

a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úřed-
ník stanoví, a plnit probační plán dohledu,

b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úřed-
ník stanoví,

c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích ob-
živy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených 
povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených 
probačním úředníkem,

d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.

ch) § 24 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon):
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Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého
(1) Je-li originál díla uměleckého, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, 
dále prodáván za kupní cenu, která činí 1 500 EUR a více, a jestliže se takového 
prodeje jako prodávající, kupující nebo zprostředkovatel účastní provozovatel gale-
rie, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly (dále 
jen „obchodník“), má autor v souvislosti s každým opětným (dalším) prodejem díla 
právo na odměnu stanovenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

VIII.1.2
Je tu stanovena primární nebo sekundární povinnost? A je to (obecněji) povin-
nost k čemu?

a) § 2900 občanského zákoníku:
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý po-
vinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 
životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

b) § 2272 odst. 1 občanského zákoníku:
(1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce no-
vého člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbyteč-
ného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna 
nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

c) Článek 27 odst. 5 Ústavy:
(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného 
činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit 
předsedovi komory, jejímž je zadržený členem…

d) § 547 občanského zákoníku:
Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.

e) § 6 odst. 1 občanského zákoníku:
(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

f) § 206 odst. 1 zákoníku práce:
(1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměst-
navatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit 
zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného 
průtahu.

g) § 479 odst. 1 občanského zákoníku:
(1) Opatrovnická rada na svém pravidelném zasedání projedná zprávu opatrovníka 
o jeho činnosti v záležitostech opatrovance, vyjadřuje se k soupisu jmění opatro-
vance a k vyúčtování jeho správy i k vyúčtování případné odměny opatrovníka za 
správu jmění.


