
 

 

 

§ OZ Název smlouvy
Poskytovatel 

plnění
Příjemce plnění Předmět plnění Forma plnění Doba plnění Další okolnosti

Darování 2055 Darovací smlouva Dárce Obdarovaný věc převod bezúplatně x x x
Koupě 2079 Kupní smlouva Prodávající Kupující věc převod za úplatu kupní cena x x
Směna 2184 Směnná smlouva Smluvní strana Smluvní strana věci výměna x x x x
Výprosa 2189 Půjčitel Výprosník věc užívání bezúplatně x není ujednána vrácení se požaduje dle libosti
Výpůjčka 2193 Smlouva o výpůjčce Půjčitel Vypůjčitel věc užívání bezúplatně x dočasně x
Nájem 2201 Nájemní smlouva Pronajímatel Nájemce věc užívání za úplatu nájemné dočasně x

Ubytování 2326 Ubytovací smlouva Ubytovatel Ubytovaný Ubytovaný ubytovat za úplatu
cena za ubytování a 
služby s tím spojené

přechodně x

Pacht 2332 Pachtovní smlouva Propachtovatel Pachtýř věc užívání a používání za úplatu pachtovné dočasně x
Licence 2358 Licenční smlouva Poskytovatel Nabyvatel licence užívání za úplatu odměna v ujednaném rozsahu

zastupitelná věc užití (možno) za úplatu
větší množství nebo 
lepší jakost

dočasně vydlužitel vrátí věc stejného druhu

peníze užití (možno) za úplatu úrok dočasně x
Úvěr 2395 Smlouva o úvěru Úvěrující Úvěrovaný peníze poskytnutí za úplatu úrok dočasně x

Úschova 2402 Smlouva o úschově Schovatel Uschovatel věc převzít a opatrovat (možno) za úplatu 
nezbytné náklady, 
nebo úplata za 
úschovu

dočasně vrácení spolu s přírůstky

Skladování 2415 Smlouva o skladování Skladovatel Ukladatel věc
převzít, uložit a 
opatrovat

za úplatu skladné dočasně x

Příkaz 2430 Příkazní smlouva Příkazník Příkazce záležitost obstarat za úplatu odměna x x

Zprostředkování 2445
Smlouva o 
zprostředkování

Zprostředkovatel Zájemce
smlouva s třetí 
osobou

zprostředkovat uzavření za úplatu provize x x

Komise 2455 Komisionářská smlouva Komisionář Komitent určitá záležitost obstarat za úplatu odměna x
na účet komitenta a jménem 
komisionáře

Zasílatelství 2471 Zasilatelská smlouva Zasílatel Příkazce přeprava zásilky obstarat za úplatu odměna x na účet příkazce a jménem zasílatele

Obchodní zastoupení 2483
Smlouva o obchodním 
zastoupení

Obchodní zástupce Zastoupený
činnost směřující u 
zavírání určitého 

dlouhodobě vyvíjet za úplatu provize x x

2521 Smlouva o zájezdu Pořadatel Zákazník
soubor služeb 
cestovního ruchu

obstarat za úplatu souhrnná cena x x

Přeprava osob 2550
Smlouva o přepravě 
osoby

Dopravce Cestující Cestující
přepravit do místa 
určení

za úplatu jízdné x x

Přeprava věci 2555
Smlovou o přepravě 
věci

Dopravce Odesílatel věc
přepravit jako zásilku z 
místa odeslání do místa 
určení

za úplatu přepravné x x

Provoz dopravního 
prostředku

2582
Smlouva o provozu 
dopravního prostředku

Provozce Objednatel náklad přepravit za úplatu odměna x x

2586 Smlouva o dílo Zhotovitel Objednatel dílo provést za úplatu cena x objednatel se zavazuje převzít a zaplatit

2636 Smlouva o péči a zdraví Poskytovatel Příkazce
zdraví 
ošetřovaného

pečovat za úplatu odměna x

ošetřovaný může být příkazce i třetí 
osoba, odměna se neplatí pokud se 
péče o zdraví hradí výlučně z jiných 
zdrojů dle zvláštního předpisu

2652
Smlouva o kontrolní 
činnosti

Kontrolor Objednatel
věc nebo výsledek 
činnosti

zjistit nestranně stav za úplatu odměna x x

2662 Smlouva o účtu Ten, kdo vede účet Majitel účtu účet
zřídit, umožnit vkládání 
a výběrů hotovosti a 
převody

x x

2680
Smlouva o 
jednorázovém vkladu

Vkladatel Příjemce
Pevný jednorázový 
vklad

poskytnutí x
Příjemce po záníku závazku se zavazuje 
jej vrátit včetně úroku vkladateli.

Zájezd

Převedení věci 
do vlastnictví 
jiného

Přenechání věci 
k užití jinému

Forma protiplněníTyp závazku

Zápůjčka 2390

Schovávací 
smlouvy

Přehled typů závazků dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014
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2682
Smlouva o otevření 
akreditivu

Výstavce akreditivu Příkazce Akreditiv
vystavit ve prospěch 
třetí osoby

za úplatu odměna x x

2694 Inkaso Obstaravatel inkasa Příkazce peněžní částka přijetí od třetí osoby za úplatu odměna x x

Důchod 2701 Smlouva o důchodu Plátce Příjemce
pravidelné peněžní 
dávky

platit x x
na dobu určitou 
nebo na dobu 
života

x

Výměnek 2707 Smlouva o výměnku
Vlastník nemovité 
věci

Nabyvatel 
nemovité věci

požitky, úkony 
nebo práva sloužící 
k zaopatření

vymínit pro sebe nebo 
pro třetí osobu

x x
na dobu života 
nebo na dobu 
určitou

v souvislosti s převodem nemovité věci

2716 Společník Společník x
sdružit se za účelem 
činnosti nebo věci

x x x x

2747
Smlouva o tiché 
společnosti

Tichý společník Podnikatel vklad zavazuje za úplatu podíl na zisku x x

Odvážné 
smlouvy

Pojištění 2758 Pojistná smlouva Pojistitel Pojistník pojistné plnění
poskytnout nastane-li 
nahodílá událost krytá 
pojištěním

za úplatu pojistné x x

Pozn.: Pokud je pole prázdné, pak v zákoně není výslovně uvedeno

Přehled typů závazků dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014

Akreditiv

Inkaso

Zaopatřovací 
smlouvy

Společnost

Tichá společnost


