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Úvod 

Právní jednání jsou značně rozmanitá. Život přináší rozličné situace a právní jednání jsou 

natolik integrální součástí běžného života, že jejich potřeba flexibility a možnosti přizpůsobit se 

těmto situacím je naprosto zásadní. Současný kodex občanského práva, zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ObčZ“) k těmto potřebám přihlíží 

více než předchozí kodex. Tento důraz na autonomii vůle, smluvní flexibilitu atd. byl jeho autory 

proklamován.  

Právní jednání se dělí podle několika kritérií. Jedním z nich je jejich forma. Tato práce se 

soustředí na zkoumání forem, které právní jednání mohou nabývat. První kapitola je věnována 

stručnému úvodu institutu právního jednání a jeho forem. Dále je představeno dělení na tradiční 

a nové formy. Druhá kapitola se soustředí na ústní právní jednání, vývoj jeho právní úpravy, 

otázky aplikační praxe a komparaci se zahraničím. Třetí kapitola se zabývá písemným právním 

jednáním, vývojem jeho právní úpravy, otázkami aplikační praxe a komparací se zahraničím. 

Čtvrtá kapitola je věnována konkludentnímu právnímu jednání, vývoji jeho právní úpravy, 

otázkám aplikační praxe a komparaci se zahraničím. Pátá kapitola je věnována novým formám 

právního jednání, vývoji jejich právní úpravy. Dále je věnována pozornost právnímu jednání 

prostřednictvím elektronické pošty, datových schránek a webových stránek. V sedmé kapitole je 

představen zvláštní druh právních jednání, a to právní jednání s novými prvky. Tato kapitola 

pojednává o právních jednáních, ve kterých se jednající osoba identifikovala elektronickým 

podpisem, nebo dokonce biometrickým podpisem. V sedmé kapitole je pak v rámci úvahy de lege 

ferenda ponechán prostor úvahám o možných budoucích změnách právní úpravy. 

Nové formy právních jednání a právní jednání s novými prvky jsou v současnosti 

předmětem velké pozornosti ze strany odborné veřejnosti. Jsou také jednou ze stěžejních součástí 

této práce. Tato zvýšená pozornost je jim věnována, protože navzdory tomu, že naše právní úprava 

je relativně mladá, tyto záležitosti komplexně neupravuje. Tato oblast je, dá se říci, šedou zónou. 

Musíme se tak spoléhat zejména na doktrínu a na naše soudy, že svojí judikaturou tuto oblast 

osvětlí, což není ideální stav. Povzdechnout si můžeme také nad skutečností, že některé starší 

kodexy v zahraničí na tuto problematiku pamatovaly více a upravují ji tak lépe a komplexněji. 

Autor si položil tyto výzkumné otázky: Co jsou to formy právního jednání? Co je právní 

jednání? Struktura, kategorizace, identifikace, výskyt a popis charakteristik právního jednání. Tato 

teoretická východiska popisují současný stav v oblasti právních jednání i trendy včetně úvahy de 
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lege ferenda. Dále se autor zabýval otázkami těmito otázkami: Jak se liší jednotlivé formy právních 

jednání a jak se do nových forem právního jednání promítají změny v oblasti komunikačních 

technologií a je právní úprava dostatečná?  

Autor zvolil několik metod zkoumání forem právního jednání. Metodou uceleného 

vědeckého popisu byly popsány charakteristiky jednotlivých forem právního jednání. Autor použil 

metodu komparace pro zkoumání tématu forem právních jednání srovnání z hlediska několika 

právních úprav.  Na základě použití této srovnávací metody ve zkoumané oblasti na několika 

místech práce vyplynuly závěry o vlastnostech jednotlivých forem právních jednání a různých 

pohledech na ně. 

Jednotlivé druhy právních jednání byly v rámci zkoumání jejich podstaty pomocí metody 

analýzy rozloženy na dílčí části a jejich vlastnosti byly podrobeny rozboru. Zde bylo odděleno 

podstatné od nepodstatného a odhaleny vztahy různých druhů právního jednání k jejich 

následkům. 

Poznatky zjištěné předchozími metodami byly pomocí metody syntézy myšlenkově 

spojeny v celek a staly se tak základem pro správné pochopení vzájemné souvislosti mezi 

potřebami jednajících a právní úpravou pro jednotlivé druhy právních jednání. 

Cílem práce je nalezení odpovědí na výzkumné otázky prostřednictvím zvoleného 

metodologického rámce. 
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1. Právní jednání a jeho formy 

Právní jednání se řadí mezi právní skutečnosti, tedy skutečnosti, se kterými je spojen vznik, 

změna, nebo zánik práv a povinností. Právní jednání není v občanském zákoníku definováno. Za 

účinnosti předchozího občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále také 

„ObčZ 1964“), se používal termín právní úkon, ten byl definován jako projev vůle směřující 

zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým 

projevem spojují. Při přípravě nového kodexu občanského práva však zákonodárce opustil pojem 

právní úkon jako „pojmový relikt totalitní úpravy“, dále nebylo nutné nadále užívat kompromisní 

pojem, který by vyhovoval v češtině i slovenštině.1 Nepovažoval za nutné zachovat legální definici 

nového termínu a považoval za příhodnější ponechat ji doktríně. 

Doktrína nyní právní jednání definuje jako projev vůle, se kterým je spojen vznik, změna, 

nebo zánik práv a povinností. Přesněji lze říci, že jde o chování osoby, které má podle objektivního 

práva potenciál vyvolat právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, plynou ze zákona, zvyklostí, 

zavedené praxe stran nebo dobrých mravů.2 Tento projev vůle musí splňovat určité náležitosti. 

Vůle musí být vážná, svobodná, srozumitelná a dostatečně určitá. Musí být také prosta omylu. 

V našem právním řádu dělíme právní jednání mimo jiné podle forem, kterými bylo jednáno. Další 

způsoby dělení jsou podle druhů na právní jednání jednostranná, dvoustranná a vícestranná; inter 

vivos a mortis causa; abstraktní a kauzální; adresovaná a neadresovaná; úplatná, beúzplatná 

a smíšená; synallagmatická a asynallagmatická. Nepřítomná osoba je zákonem chráněna zásadou, 

že právní jednání je vůči ní účinné, když se ocitne v její dispoziční sféře. Tato ochrana je vyvážena 

fikcí doručení, pokud by jej tato strana zmařila. 

V případě, že právní jednání není bezvadné, hovoříme často o právním jednání nicotném 

(nebo také zdánlivém) či neplatném. Vždy však musíme mít na paměti ustanovení § 574, ve kterém 

je vyjádřena zásada, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. 

Náš současný civilní kodex totiž nabízí možnosti, jak vady zhojit a snaží se tomu, že osoby marně 

zamýšlejí vyvolat právní účinky různými způsoby předejít. Neplatnost se dále dělí na absolutní 

a relativní. Společný následek institutů nicotnosti i neplatnosti je, že právní jednání nevyvolá 

požadované následky.  Nicotné právní jednání neexistuje, nejde o právní jednání, je zdánlivé. 

 

1 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

2 DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 156. ISBN 9788075521873. 
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K absolutní neplatnosti soud přihlédne i bez návrhu. Ani jeden z těchto institutů nevyžaduje 

žádnou další skutečnost, jejich účinky nastávají ipso facto.   

Zdánlivost upravují ustanovení § 551 a n. ObčZ. Zdánlivé je právní jednání, (i) ve kterém 

chybí vůle jedné z jednajících osob nebo (ii) je-li zjevné, že nebyla projevena vážná vůle (šlo 

například o zjevný žert) nebo (iii) je-li tak nesrozumitelné či neurčité, že nelze jeho obsah zjistit 

ani výkladem. V posledním případě se stranám nabízí možnost obsah zdánlivého právního jednání 

vyjasnit a tím tedy umožnit jeho existenci. Dále existuje skupina ustanovení, v jejichž dikci je 

obsažena fráce „nepřihlíží se“, v těchto případech se také jedná o nicotná právní jednání.3 

Absolutně neplatné je dle § 588 ObčZ právní jednání, které (i) je ve zjevném rozporu 

s dobrými mravy nebo (ii) odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek nebo (iii) zavazuje 

k plnění, které je od počátku nemožné. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník preferuje 

neplatnost relativní, důvodů absolutní neplatnosti není mnoho. Melzer výjimečnost absolutní 

neplatnosti zdůvodňuje rovněž tím, že chrání veřejný zájem, který se v soukromém právu oproti 

soukromému zájmu vyskytuje výjimečně.4 

Důvodů relativní neplatnosti je více a v praxi také nastávají o poznání častěji. Relativně 

neplatné je právní jednání, (i) které se příčí dobrým mravům, (ii) které odporuje zákonu, pokud to 

smysl a účel zákona vyžaduje, (iii) pokud je plnění nemožné (iv) pokud jednala nezpůsobilá osoba 

(s omezenou svéprávností či v duševní poruše), (v) pokud nebyla dodržena forma ujednaná 

stranami nebo stanovená zákonem. Obecně lze říci, že důvody relativní neplatnosti existují na 

ochranu jedné z jednajících stran. Naproti tomu, v případě absolutní neplatnosti důvody chrání 

spíše veřejný zájem a přesahují zájmy jednajících stran. Poslední důvod je z hlediska tématu této 

práce nejzajímavější. Strany tuto vadu mohou dodatečně zhojit (konvalidovat). Rozdíl mezi 

nedodržení požadavku určité formy ujednaného stranami a stanoveného zákonem tkví v možnosti 

namítat tuto neplatnost, bylo-li již plněno. Tato možnost se nabízí pouze osobám, které při právním 

jednání nedodržely povinnou zákonnou formu. 

 

3 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Zdánlivé právní jednání [online]. [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: https://www.pravni 

prostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani 

4 MELZER, Filip. § 588. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 784. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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V ustanoveních o formě právních jednání (§ 559 a n.) zákon výslovně zmiňuje formu 

libovolnou a přísnější písemnou formu. Nejsou-li ve volbě formy jednající omezeni ujednáním 

nebo zákonem, mohou zvolit libovolnou formu. Strany si tedy mohou formu, ve které se budou 

zavazovat zvolit a vyloučit jednání ostatními formami. Pro některá právní jednání kupříkladu 

v důsledku závažnosti jejich důsledků požaduje zákon přísnější písemnou formu. Tento požadavek 

má několik funkcí. První z nich je funkce preventivně varovná. V ústním právním jednání je 

vysoká šance, že strany si mezi sebou sjednají práva a povinnosti neuváženě, bez řádného 

rozmyslu. S tím se můžeme spokojit u běžných záležitostí, nicméně některá právní jednání 

zasahují do sféry jednajících stran natolik citelně, že se tuto možnost snaží zákonodárce omezit. 

Další funkcí je posílená funkce důkazní. V rámci neformálního právního jednání je velmi časté, že 

se strany následně neshodnou na jeho přesném obsahu. I v rámci civilního procesu se obsah 

takových právních jednání dokazuje se značnými obtížemi.  

Melzer rozlišuje prostou a kvalifikovanou písemnou formu. Kvalifikovaná písemná forma 

zahrnuje písemné právní jednání před svědky či s úředně ověřenými podpisy.5 Důkazní funkce je 

v těchto případech posílena, zejména v případě, že jsou požadovány ověřené podpisy jednajících 

stran. Tím se lze vyhnout antedatování a zkreslování informace, kdy bylo právní jednání učiněno. 

Nejznámějším příkladem povinné písemné formy jsou dispozice s nemovitostmi. Přesněji 

je tento požadavek formulován v ust. § 560, které stanoví, že písemnou formu vyžadují právní 

jednání, kterými se zřizuje, převádí, mění nebo ruší věcné právo k nemovité věci. Dalším právním 

jednáním, které vyžaduje písemnou formu, je závěť. 

V následujících ustanoveních se však můžeme dočíst, že písemná právní jednání mohou 

být zachycena na soukromé listině či na veřejné listině. V některých případech je třeba právně 

jednat formou veřejné listiny (notářského zápisu). Jedná se například o problematiku pořizování 

závěti osobou s omezenou testovací způsobilostí nebo zakladatelská právní jednání při zahajování 

procesů vzniku společností. Veřejnou listinu občanský zákoník definuje jako listinu, kterou 

vystavil orgán veřejné moci v rámci svojí pravomoci nebo listinu, o níž zákon stanoví, že je 

veřejnou listinou. Soukromé listiny jsou a contrario všechny ostatní. Mezi ně patří také smlouvy, 

které jsou zároveň nejčastějším právním jednáním. 

 

5 MELZER, Filip. § 559. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 627. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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Důležitosti nabývá rozlišování mezi veřejnými a soukromými listinami zejména v civilním 

procesu. Neplatí však, že by soud nutně musel hodnotit veřejnou listinu jako silnější důkaz, naopak 

soud důkazy hodnotí volně podle své úvahy. Rozdíl je v tom, že pravdivost a pravost soukromé 

listiny lze zpochybnit pouhou námitkou. Subjekt, který předloží soudu jako důkaz soukromou 

listinu, pak musí prokázat její pravost a pravdivost údajů v ní zachycených. Tvrzení, která měla 

prokázat, je pak možné vyvrátit pomocí tzv. důkazu opaku, tedy předložit důkaz opačné 

skutečnosti. Naproti tomu u veřejné listiny se její pravdivost a pravost presumuje a zvrácení jejích 

účinků může subjekt docílit jedině tím, že soudu nabídne tzv. protidůkaz. Tím prokáže, že listina 

buď nepochází od orgánu, který ji měl vydat, nebo byla zfalšována. 

Můžeme se však setkat i s tím, že zákon stanoví požadavek ústního právního jednání. To 

není časté a jedná se zejména o právní jednání, které náleží do rodinného práva. Jedná se např. 

o sňatečné prohlášení, které upravuje § 659 ObčZ, stejně tak je třeba osobně činit prohlášení 

o vstupu do registrovaného partnerství dle § 2 zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, 

nebo souhlasné prohlášením o otcovství dítěte, které zakládá druhou domněnku otcovství dle § 779 

ObčZ 

 

1.1. Tradiční formy právního jednání 

Za tradiční formy právního jednání můžeme považovat formu ústní, písemnou 

a konkludentní. Tyto formy nejsou závislé na jakékoli novodobé technologii a objektivní právo je 

nějakým způsobem upravuje již dlouhou dobu. Výhoda skutečnosti, že jsou tyto formy zažité, je 

zřejmá. Některé palčivé otázky již vyvstaly a byly více či méně uspokojivě vyřešeny odborným 

diskurzem a rozhodovací praxí soudní soustavy. Díky tomu je méně pravděpodobné, že se setkáme 

se situacemi, ve kterých nebudeme mít k dispozici řešení či vodítka, která nás navedou správným 

směrem. 

Lze sledovat i tendenci některých osob, orgánů veřejné moci i soudů preferovat tradiční 

právní jednání na úkor jakýchkoli novot. To je způsobeno relativně vysokou mírou konzervatismu, 

který je obzvláště patrný u zákonodárce a justice. Tento přístup má jistě své opodstatnění. 

Nepromyšlené změny právního řádu a obzvláště tak široce užívaného předpisu, jako je občanský 

zákoník, jsou bezesporu cestou do pekel. Navzdory tomu je tento přístup dlouhodobě neudržitelný. 
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Žijeme v době, kdy je technický pokrok nezadržitelný, velice rychlý a právní úpravu často 

předbíhá mílovými kroky. Tato situace má k ideálu rovněž velmi daleko. 

 

1.2. Nové formy a prvky právního jednání 

Veškerá právní jednání, která se v důsledku využití novodobé technologie formou či jinak 

odchylují od zažitých způsobů právního jednání, můžeme dělit na právní jednání nových forem 

a právní jednání s novými prvky. Tato práce si neklade za cíl vyjmenovat všechny možné případy 

takového odchýlení. Vzhledem k tomu, že technologické možnosti se v dnešním světě vyvíjejí 

překotnou rychlostí, by takový taxativní výčet rychle zastaral. Místo toho budou dále představeny 

některé modifikace právních jednání, které nyní získávají na popularitě a postupně se stávají 

součástí každodenního života a dokonce mainstreamu.  

Jedná se o velmi důležitou problematiku. Mnoho důležitých záležitostí je zejména v rámci 

byznysu řešeno skrze elektronickou poštu. Vzácné nejsou ani případy objednávek 

s nezanedbatelnou hodnotou činěné prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce. 

Datové schránky se staly samozřejmostí a běžnou součástí day-to-day business společností 

a podnikajících fyzických osob. Nejsou příliš známé nepodnikajícím fyzickým osobám, jelikož 

těm se nezřizují automaticky, nýbrž pouze v případě, že o ně projeví zájem a o zřízení datové 

schránky požádají. S dalším rozvojem e-governmentu, který lze v následujících letech očekávat 

můžeme předpokládat, že lidé si více a více zvyknou řešit své záležitosti elektronickou cestou 

a rozmach nových forem právních jednání a právních jednání s novými prvky nebude ustupovat, 

ba naopak. Jakkoli technické vymoženosti dokáží usnadnit život, přináší také nové právní výzvy. 

 

1.3. Změna právního jednání formou odlišnou od původní  

Zajímavý problém, se kterým se v praxi setkáme velice často, je změna právního jednání 

jinou formou, než ve které strany původně jednaly. Jedná se zejména o situace, kdy se strany dříve 

dohodly na určité formě, jednaly v ní a později se rozhodly závazky vzniklé z tohoto právního 

jednání upravit formou odlišnou. Pro praxi se jedná o věc naprosto zásadní, jelikož jasná 

interpretace norem, které upravují formu, je podmínkou pro posouzení platnosti či neplatnosti 

ujednání, které by měly měnit obsah závazku. 
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V předchozím občanském zákoníku (přesněji v ustanovení § 40 odst. 1) zákonodárce 

stanovil, že v případě, že strany nedodržely zákonem danou nebo ujednanou formu, bylo takové 

ujednání neplatné. Dále bylo v ust. § 40 odst. 1 ObčZ 1964 stanoveno, že písemně uzavřená 

dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemně. I pokud si tedy strany za účinnosti ObčZ 

1964 nevyloučily jiné než písemné změny závazku, byly takové neplatné. Někteří autoři, např. 

Čech, to nazývali zásadou „jednou písemně, vždy písemně“.6 V návaznosti písemnou formu 

vyžadovala taktéž ujednání o privativní novaci, která byla upravena v ust. § 570 odst. 2 ObčZ 1964 

a dohody o narovnání, které bylo upraveno v ust. § 585 odst. 2 ObčZ 1964.  

Dalo by se říci, že ohledně změny obsahu písemného právního jednání nemohlo být 

pochybnosti. Zákon jasně stanovil, že tato musela být provedena vždy pouze písemnou formou. 

Byla taková úprava však v souladu s praktickými potřebami běžného života? Lze si představit 

situace, kdy trvání na písemné formě může působit potíže, zejména pokud jde např. o spíše 

nepodstatnou změnu obsahu právního jednání, kterou si vyžádaly nepředvídané okolnosti a je ji 

třeba učinit okamžitě. V takovém případě by toto ustanovení nepřiměřeně omezovalo možnost 

jednajících upravit svá práva a povinnosti i prostřednictvím jiné formy. 

I proto nebyl zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také „ObchZ“), tak příkrý. 

V obchodních vztazích fungovalo pravidlo obsažené v ust. § 272 odst. 2. Strany mohly měnit 

písemně uzavřenou smlouvu i ústně, pokud to však nevylučovalo jejich ujednání. To bylo dáno 

větší potřebou flexibility v rámci obchodních vztahů. Ústní právní jednání je daleko rychlejší 

a méně náročnou formou. Jsou s ním však spojeny problémy, zejména s prokazováním přesného 

obsahu závazku, který si strany sjednaly. Ani tento problém však není neřešitelný a v rámci 

dokazování, lze využít svědků a v důkazní nouzi také výslechu účastníků. Může se stát, že potřeba 

upravit určité podmínky vyvstane nepředvídaně, strany budou pod časovým tlakem a nebudou mít 

možnost uzavřít dodatek k původní smlouvě. V takovém případě je možnost upravit obsah 

právního jednání ústní formou žádoucí a rozhodnutí ji využít je odůvodněné a na místě. 

Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. I. ÚS 1264/11 uzavřel, že pokud byla 

smlouva uzavřena v písemné formě z vůle účastníků (a nikoli na základě zákona) se sjednanou 

výhradou změn v písemné podobě, je možné ji změnit i jinou formou (např. ústními právními 

 

6 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro 

obchodní právo a právo finančních trhů. Praha: C. H. Beck, 2009-, 2012(11-12), s. 324. ISSN 1803-6554. 
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úkony), není-li včas namítána jejich relativní neplatnost.7, 8 Ústavní soud došel k závěru, že pokud 

oblát nevyužil možnosti namítnout relativní neplatnost oferty na změnu původní smlouvy a oferent 

nevyužil možnosti namítnout relativní neplatnost akceptace této oferty, pak nedostatek náležitosti 

právního úkonu, kterou si strany vymínily, není tak zásadní překážkou, aby byl jejich konsenzus 

od počátku negován. Z tohoto nálezu vyplývá, že i pokud byla smlouva změněna v rozporu 

s ustanovením § 272 odst. 2 ObchZ. Byla tato změna stižena toliko neplatností relativní, a pokud 

strany nenamítly včas neplatnost nabídky nebo přijetí takové změny, jednalo se o platný právní 

úkon. 

O jinou situaci by však šlo, pokud byla pro předmětný právní úkon požadována písemná 

forma zákonem. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 433/2015 

dovodil, že dohoda o změně smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem veřejné zakázky 

a uchazečem o veřejnou zakázku, pro jejíž uzavření zákon vyžaduje písemnou formu, musí být 

uzavřena v písemné formě, a to pod sankcí absolutní neplatnosti. 

Současný kodex občanského práva zvolil cestu vyšší flexibility. Tento přístup je logický, 

vzhledem k tomu, že je zároveň jedním ze základních pramenů obchodního práva. Musí tedy volit 

takové přístupy, které vyhovují jak potřebám práva občanského, tak potřebám práva obchodního. 

Ustanovení § 564 stanoví: „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah 

právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen 

ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran 

nevylučuje.“ Musíme tedy vždy odlišovat, zda formu právního jednání určil zákon, nebo jednající 

strany. Pomocí gramatického výkladu dojdeme k závěru, že pokud si strany chtějí být jisté, že 

obsah právního jednání zůstane při užití méně přísné formy nezměněn, musí si vyloučit možnost 

změny obsahu právního jednání v jiné formě, než ve které původně jednaly.  

Pokud bude předmětné právní jednání smlouvou, uplatní se pravidlo obsažené v ustanovení 

§ 1758 ObčZ. Pokud se strany dohodly, že pro uzavření smlouvy využijí určitou formu či jedna 

strana projevila vůli, aby byla smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že nechtějí být 

vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tímto ustanovením je tedy při nedodržení formy založena 

 

7 Změna písemně uzavřené smlouvy ústně. Bulletin advokacie: stavovský časopis české advokacie. Praha: [Ústředí 

české advokacie], 1971-, 2013(4), 43. ISSN 1210-6348. 

8 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 151–154. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 
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vyvratitelná domněnka nicotnosti právního jednání. O nicotnost se jedná proto, že existuje právní 

domněnka založená na pravděpodobnosti, že pokud nebyla dodržena zamýšlená forma, mezi 

stranami nikdy nevznikl konsenzus, a tedy se jedná o nedostatek vůle. V případě, že již však bylo 

podle této smlouvy, případně v této situaci dodatku, oboustranně jednáno, vyvratitelná domněnka 

zřejmě nemůže obstát. 

K pochybnostem by nás mohla přivést dikce ustanovení § 1906 ObčZ, která je v rozporu 

s výše uvedenými pravidly. Stanoví, že ujednání o novaci (zákon nerozlišuje, zda se jedná o 

privativní či kumulativní) či narovnání závazku, který byl zřízen písemně, vyžaduje vždy 

písemnou formu. Toto ustanovení na první pohled také nerozlišuje, zda byla písemná forma 

právního jednání povinná, či dobrovolná. Vybočuje z moderních zásad, na kteých občanský 

zákoník stojí, jako jsou například bezformálnost právního jednání či zásada, že na právní jednání 

je třeba pohlížet spíše jako na platné, než jako na neplatné. 

Eliáš, jeden z tvůrců tohoto zákona, vnímá tento rozpor jako zdánlivý. Přiznává, že se 

v občanském zákoníku samozřejmě nějaké chyby vyskytují, ty jsou do jisté míry dle jeho názoru 

způsobeny množstvím faktorů, mezi které řadí např. nedostatečný byrokratický aparát legislativní 

komise, nežádoucí zásahy některých politiků nebo nutnost vysvětlování právnických notoriet 

v rámci připomínkového řízení. Vztah mezi § 1906 a § 564 ObčZ však mezi ně neřadí.  Tvrdí, že 

se jedná o vztah obecné a zvláštní úpravy, a tedy se má řídit pravidlem lex specialis derogat legi 

generali. Ve své úvaze vychází z předpokladu, že společným znakem institutů, na které se vztahuje 

§ 1906 ObčZ je zrušení původního závazku a nahrazení závazkem novým.9 Mezi tyto instituty 

však spadá kumulativní novace. Při kumulativní novaci závazku přitom vůbec nemusí ke zrušení 

původního závazku dojít, pokud obstojí vedle závazku nového. Čech již před účinností současného 

občanského zákoníku dovozoval, že se jedná o legislativní zmetek a relikt dřívější právní úpravy 

obsažené ve starém občanském zákoníku.10  

 

9 ELIÁŠ, Karel. Problematická ustanovení nového občanského zákoníku a jejich výklad. Bulletin advokacie: 

stavovský časopis české advokacie. Praha: [Ústředí české advokacie], 1971-, 2013(11), 27. ISSN 1210-6348. 

10 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro 

obchodní právo a právo finančních trhů. Praha: C. H. Beck, 2009-, 2012(11-12), s. 324. ISSN 1803-6554. 
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K názoru, že je třeba interpretovat § 1906 v souladu s § 564 ObčZ se přiklonil také Dvořák 

v komentáři C. H Beck.11 K podobnému závěru dospěl Melzer, který dodává, že § 1906 upravuje 

toliko privativní novaci a narovnání, tj. zánik a nahrazení závazku, nikoli jeho změnu. Zdánlivá 

kolize je dle jeho názoru vyvolána nesprávným nadpisem rubriky nad ustanovením § 1901.12 Autor 

se přiklání spíše k závěrům Čecha, jelikož právní názor, že se § 1906 vztahuje rovněž na 

kumulativní novaci, podporuje rovněž dikce § 1901, který hovoří obecně o změně práv a 

povinností a dikce § 1906, který zmiňuje novaci (nikoli pouze kumulativní). 

Občanský zákoník byl od 1. 1. 2014 již třikrát novelizován, a to konkrétně zákonem 

č. 460/2016 Sb., zákonem č. 303/2017 Sb. a zákonem č. 111/2018 Sb. Je tak na pováženou, že 

zákonodárce nevyužil příležitosti k úpravě této vcelku závažné legislativní chyby, kterou rozpor 

v zákoně bezpochyby je. Právní předpis má být totiž srozumitelný i pro širokou veřejnost, právní 

laiky. Po těchto osobách nelze očekávat, že budou studovat názory odborné veřejnosti, soudní 

judikaturu či dokonce komentářovou literaturu. Přitom se jedná o jednu ze základních záležitostí 

běžného právního styku. V takových případech je srozumitelnost pro adresáty právní normy bez 

asistence odborníka více než žádoucí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 DVOŘÁK, Bohumil. § 1906. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V.: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 829. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 

12 MELZER, Filip. § 564. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 657. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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2. Ústní právní jednání 

Ústní právní jednání je méně přísnou formou právních jednání. Nemusí být činěno pouze 

mezi osobami, které jednají tváří v tvář. Mohou spolu například hovořit po telefonu, či 

prostřednictvím konferenčního hovoru. Stejně tak si lze představit jednání, které bude vedeno 

prostřednictvím videokonference. Výhodou tohoto právního jednání je, že není třeba věnovat čas 

přípravě určitého písemného záznamu, který by následně obě strany stvrdily svými podpisy. 

V praxi k tomu však může docházet. Ustanovení § 1757 ObčZ stranám, které uzavřely 

smlouvu v jiné než písemné formě, dává možnost si písemně potvrdit obsah smlouvy. Pokud jsou 

strany podnikateli a jedna vydá druhé straně písemné potvrzení s odchylkami, je platný tento obsah 

smlouvy. Přitom platí, že odchylka musí měnit obsah smlouvy nepodstatným způsobem, zároveň 

musí být takového rázu, že by ji rozumný podnikatel ještě schválil a druhá strana je nesmí 

odmítnout. Nejedná se tedy o konkrétního účastníka právního vztahu, ale jakéhosi fiktivního 

rozumného podnikatele.  Důležitá je také podmínka, že potvrzující strana musí být přesvědcěna, 

že potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně. Musí tedy jednat poctivě a v dobré víře ve smyslu 

§§ 6 a 7 ObčZ. Pokud je na jedné straně podnikatel a na druhé nepodnikatel, platí tyto podmínky 

obdobně. V takovém případě však nepostačí absence odmítnutí, ale nepodnikatel musí tyto změny 

schválit. 

U požadavku nepodstatné odchylky a odchylky, kterou by rozumný podnikatel ještě 

schválil, již samotným citem můžeme seznat, že se tyto podmínky do jisté míry překrývají 

a navzájem doplňují. Rozumný podnikatel by jistě neschválil postatnou změnu smlouvy, která by 

již pro něj činila tento smluvní vztah nevýhodným. Zárověň by zřejmě rozumný podnikatel 

schválil změnu smlouvy, která je nepodstatného charakteru a výhodnost uzavřené smlouvy z jeho 

hlediska v podstatě neovlivňuje. Tuto interpretaci zastává také Hulmák v komentáři C. H. Beck, 

když uvádí, že DCFR (Společný evropský referenční rámec)13 i UNIDROIT Principy14 stanoví 

 

13 Dílo mezinárodní skupiny akademiků, které zahrnuje soubor pravidel a definic, který měl být předstupněm vytváření 

obsahu jednotného evropského zákoníku soukromého práva viz. MAREK, Karel. DFCR první výstup na cestě 

k Evropskému zákoníku soukromého práva. Právní rádce [online]. 21. 11. 2008 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-30575310-dfcr-prvni-vystup-na-ceste-k-evropskemu-zakoniku-soukromeho-

prava  

14 Principy mezinárodních obchodních smluv vydané Mezinárodním ústavem pro sjednocení mezinárodního práva 

soukromého jsou používány jako interpretační pomůcka v mezinárodním obchodním styku, zejména ze strany 
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pouze jedno hledisko – zda se jedná o podstatnou odchylku, či nikoliv. Dále uvádí, že kritérium 

schválení odchylek rozumným podnikatelem kritériem pouze podpůrným a s hlediskem podstatné 

či nepodstatné odchylky se v podstatě překrývá.15 

Jedná se o ochranný mechanismus v situacích, kdy druhá smluvní strana nebude na 

potvrzení nikterak reagovat. Je žádoucí, aby byly relevantní podmínky, které jsou zaznamenány 

na hmotném substrátu (potvrzení). Navzdory tomu nemůžeme připustit, aby byly podmínky 

v potvrzení, které jsou diametrálně odlišné od původní ústně uzavřené smlouvy platné kupříkladu 

pouze kvůli administrativnímu pochybení podnikatele, který toto potvrzení opomněl odmítnout. 

Na tento potenciální problém upozorňují ve vztahu k větším podnikatelům Pelikánová a Pelikán, 

a to v souvislosti s § 1757 odst. 3 ObčZ, který jednostranně rozšiřuje planost pravidla v předchozím 

odstavci na potvrzení vystavené spotřebitelem vůči podnikateli.16 

 

2.1. Vývoj právní úpravy 

Od vzniku Československé republiky platily na našem území rakouský obecný občanský 

zákoník (ABGB) na území Čech, Moravy a rakouského Slezska; německý občanský zákoník 

(BGB) na území Hlučínska a uherské občanské právo bez kodifikace na území Slovenska 

a Podkarpatské Rusi.17 Obecný občanský zákoník byl českou odbornou veřejností velice ceněn, 

a tak s ním byly srovnávány veškeré následující kodexy občanského práva. 

Právní úprava je již od obecného zákoníku občanského (ABGB), ke kterému se ve veliké 

míře hlásí i dnešní občanský zákoník, jakožto své inspiraci, založena na koncepci bezformálnosti. 

 

rozhodčích i obecných soudů viz Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva soukromého 

(UNIDROIT). MPO [online]. 14. 12. 2016 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-

obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/unidroit/mezinarodni-ustav-pro-sjednoceni-mezinarodniho-prava-

soukromeho-unidroit--223306/ 

15 HULMÁK, Milan. § 1757. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–

2054): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 180-184. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 

16 PELIKÁNOVÁ, Irena a Robert PELIKÁN. § 1757. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek 

V.. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 81. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 

17 Občanské právo v Československé republice do roku 1950. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. 5., 

jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 59. ISBN 978-80-7357-468-0. 
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To znamená, že pokud nestanovil povinnou formu právního jednání zákon či si ji strany 

neujednaly, měly možnost si formu svobodně zvolit dle svých preferencí.  

Ústního právního jednání se týkalo již v ABGB pravidlo, že ústně učiněná nabídka mezi 

přítomnými musí být přijata bezodkladně. V případě, že se tak nestalo, nabídka „vyhasla“. Tato 

koncepce byla zdařilá, a tak se objevila rovněž v občanském zákoníku z roku 1964. Nicméně 

zákonem ani doktrínou již nebyl užíván pojem vyhasnutí nabídky, tento byl nahrazen modernějším 

termínem zánik. ObčZ 1964 ji dokonce rozvinul, když stanovil možnost předejít zániku nabídky 

notifikací obláta. Na tuto úpravu navázal současný kodex a provedl některé další žádoucí úpravy. 

Hypotézu normy již dále nevázal striktně na ústní formu nabídky a také zavedl nový způsob 

předejití zániku nabídky tím, že se oferent začne chovat způsobem převídaným v nabídce.   

 

2.1.1.  Právní úprava před účinností zákona č. 40/1964 Sb. 

Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský (dále také „ABGB“) 

pojednával o právních jednáních a jejich formách hlavě sedmnácté nazvané O smlouvách 

a právních jednáních vůbec, která zahrnovala §§ 859–937. ABGB v § 883 stanovilo, že smlouva 

může býti sjednána ústně nebo písemně; před soudem nebo mimo týž; před svědky nebo bez nich. 

Tato různost formy nezpůsobuje vzhledem k závazku žádného rozdílu, vyjímajíc případy v zákoně 

ustanovené. ABGB tedy stavělo na principu bezformálnosti právního jednání, stejně jako kodexy, 

které přišly po něm. Pokud si strany určitou formu vyhradily, platila domněnka, že před jejím 

splněním nechtějí být vázány.  

Dle ustanovení § 862 ABGB musela být nabídka učiněná mezi přítomnými nebo po 

telefonu přijata ihned, nebyla-li oferentem pro přijetí určena jiná lhůta pro přijetí. Pokud se tak 

nestalo, nabídka „vyhasla“. To znamená, že pozbyla svých právních účinků a nebylo ji nadále 

možné přijmout. Zajímavé ustanovení obsahoval § 944. Pokud byla darovací smlouva sjednána 

ústně a nedošlo zároveň k předání daru, obdarovaný nebyl aktivně legitimován. Pro jeho aktivní 

legitimaci k žalobě na vydání věci musela být smlouva písemná. 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník byl výsledkem tzv. právnické dvouletky, kterou 

vyhlásila komunistická vláda v roce 1948. Jednalo se o sjednocující kodifikaci československého 

občanského práva. Byl však značně zjednodušený, zejména vyjmutím rodinného práva 
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a hospodářských vztahů.18 Sovětský vliv byl patrný, když např. ustanovení § 31 uvádělo, že právní 

úkony je třeba vykládat, jak to odpovídá pravidlům socialistického soužití a pokud byly významné 

pro plnění hospodářského plánu, je třeba projevy vůle vyložit v souladu s úkoly plánem uloženými. 

 Tento zákon v § 38 stanovil, že není-li zákonem stanoveno jinak, není k platnosti právního 

úkonu třeba, aby byl učiněn ve zvláštní formě, a vůli lze projevit nejen výslovně, nýbrž i jinak, 

není-li vzhledem k okolnostem o projevené vůli pochybnosti.  

Pokud nebyla dodržena forma, na které se dohodly strany, zákon v ustanovení § 42 založil 

vyvratitelnou domněnku, že strany nechtějí být vázány před naplněním této formy. Dle ustanovení 

§ 362 nemohlo být žádáno zpět jako bezdůvodné obohacení, co bylo plněno na dluh neplatný jen 

pro nedostatek formy. Zákon také v ustanovení § 327 zvlášť uváděl, že pohledávky neplatné pro 

nedostatek formy nejsou vhodné k započtení. 

 

2.1.2.  Právní úprava v zákoně č. 40/1964 Sb. 

Předchozí občanský zákoník stanovil v ustanovení § 43b odst. 2, že pokud byla nabídka na 

uzavření smlouvy učiněna ústně, musela být akceptována okamžitě, pokud z obsahu právního 

úkonu nevyplývala možnost akceptovat návrh později. Pokud návrh nebyl akceptován včas 

v souladu s tímto ustanovením, nabídka zanikla. Toto pravidlo bylo logické a dává smysl, pokud 

vezmeme v úvahu očekávání, která mají jednající strany při ústním jednání. Oferent zpravidla 

očekává rozhodnutí obláta o přijetí či odmítnutí návrhu, popřípadě sdělení protinávrhu. Pokud by 

oferent zamýšlel dát oblátovi čas na rozmyšlenou, o této okolnosti by ho jistě zpravil.  

Navrhovatel měl přesto možnost zániku předejít, pokud v souladu s ustanovením § 43c 

odst. 3 ObčZ 1964 bezodkladně vyrozuměl akceptanta o tom, že jeho pozdní přijetí má i přes svou 

vadu účinky přijetí včasného návrhu. Rozhodnutí tedy leželo na bedrech oferenta. Pokud oblát 

nezareagoval včas a neakceptoval nabídku, ze které nevyplývalo, že by měl čas na rozmyšlenou. 

Oferent se rozhodl na základě toho, zda pro něj takovéto uzavření smlouvy bylo stále smysluplné 

či nikoliv. 

 

18 Občanské právo v období od roku 1950 do roku 1989. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 61. ISBN 978-80-7357-468-0. 



 

 

20 

 

2.1.3.  Právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. 

Obdobné pravidlo, jako to obsažené v ustanovení § 43b odst. 2 ObčZ 1964 můžeme nyní 

nalézt v ustanovení § 1734 ObčZ. Nabídka učiněná ústně musí být přijata bezodkladně, pokud z ní 

nebo z okolností, za nachž byla činěna, nevyplývá něco jiného. Toto ustanovení již není zařazeno 

do obecné úpravy právních jednání, nýbrž do části čtvrté, hlavy I., dílu 2., oddílu 2., který upravuje 

problematiku uzavírání smluv. Stále se nicméně jedná o normu, která se vztahuje pouze na jednání 

mezi přítomnými. Nejedná se o přítomnost místní, ale časovou (srov. právní jednání při použití 

prostředků komunikace na dálku).19 Pokud není nabídka přijata bezodkladně, vede to k jejímu 

zániku. 

Nově se toto pravidlo vztahuje i na nabídky, které byly předloženy oblátovi v písemné 

formě. V důvodové zprávě je uvedeno, že není-li akceptační lhůta určena a nabídka byla vůči druhé 

osobě učiněna bezprostředně (tj. jde o jednání mezi přítomnými), nabídka musí být přijata 

bezodkladně.20 Určujícím kritériem tedy není v daném případě forma nabídky, ale časová 

přítomnost oferenta i obláta. Vychází se z předpokladu, že v takovém případě je jejich úmyslem 

k dané nabídce stanovit takřka okamžitou akceptační lhůtu (učinit tzv. nabídku take it or leave it), 

a pokud by toto jejich úmyslem nebylo, mají možnost tuto variantu vyvrátit projevem, kdy určitou 

akceptační lhůtu stanoví. 

Stále však platí, že oferent může zániku pozdě přijaté nabídky předejít, a to tím, že alespoň 

ústně vyrozumí obláta, že přijetí považuje za včasné anebo totéž vyjádří konkludentně tím, že se 

začne chovat ve shodě s nabídkou.  

 

 

 

 

 

19 HULMÁK, Milan. § 1734. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–

2054). Praha: C. H. Beck, 2015, s. 85. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 

20 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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2.2. Aplikační praxe 

O obsahu ústního právního jednání často panují mezi stranami vleklé spory. Pokud nebyli 

u jejich dohody přítomni žádní svědci, účastníci řízení se ocitají v tzv. důkazní nouzi. Pokud si 

však pořídí záznam hovoru (osobního, telefonického, či jiného), při kterém k ústnímu právnímu 

jednání došlo, v tomto nezáviděníhodném postavení se neocitnou a budou disponovat důkazem 

o obsahu právního jednání, kterému bude pravděpodobně většina soudců relativně důvěřovat. 

Obzvláště pokud bude logicky zapadat mezi další provedené důkazy. 

Pokud se účastník řízení nachází ve stavu důkazní nouze, znamená to, že nemůže soudu 

nabídnout žádné jiné důkazy než výslech účastníků. S tím jsou spojeny velké potíže, zpravidla 

nemá pro soudce vypovídající hodnotu srovnatelnou s ostatními důkazy. Je tomu tak proto, že 

účastníci řízení jsou inherentně podjatí, snaží se prezentovat svoji verzi pravdy. Také, na rozdíl od 

svědků, nemohou být trestně stíhaní za spáchání trestného činu křivé výpovědi, pokud při výslechu 

záměrně lžou. Jsou tedy motivováni k opakování tvrzení, které již zahrnuli ve svých podáních a nic 

jim v tom nebrání. 

Pro ochranu subjektivních práv si lze činit audiovizuální záznamy ostatních osob bez jejich 

souhlasu na základě bezúplatné zákonné úřední licence dle ustanovení § 88 ObčZ.  Jeho přesná 

dikce zní: „Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo 

použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.“. Jedná 

se o důležité ustanovení, protože by mělo vyjasnit často rozpornou judikaturu týkající možnosti 

použití záznamu osobní povahy bez vědomí nahrávané osoby.21  

Zároveň však tato zákonná licence není bezbřehá, když ustanovení § 90 ObčZ stanoví: 

„Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní 

povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem 

v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.“ Nelze tak tedy bez souhlasu pořizovat záznam, který by 

měl být např. použit nikoli k legitimní ochraně subjektivních práv jiné osobu, ale k dehonestování 

nahrávaného. Zatím však není dostupná judikatura, v níž by soudy aplikovaly tato dvě ustanovení 

 

21 TŮMA, Pavel. § 88. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 533. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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a konkretizovaly hranice legálního užití audiovizuálních záznamů osobní povahy jakožto důkazu 

v řízení před soudem.  

Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 vztahujícím se k této 

problematice užíval poměřování práva na ochranu osobnosti a práva na spravedlivý proces. 

Dovodil, že zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je 

ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně 

např. ztráty zaměstnání). Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické 

k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci.22  

Tento nález však řešil situaci za poměrů starého občanského zákoníku a lze očekávat, že 

Ústavní soud by měl zřejmě k této problematice v poměrech současné úpravy zaujmout méně 

restriktivní stanovisko, jelikož je nyní výslovně upravena v občanském zákoníku možnost pořízení 

záznamu osobní povahy bez souhlasu nahrávané osoby, pokud se tento záznam pořídí nebo použije 

k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. Skutečnost, že 

se Ústavní soud v tomto nálezu nevyjádřil k účinné právní úpravě, o níž lze mít za to, že je 

způsobilá překonat relativně restriktivní judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k otázce 

přípustnosti užití rozličných záznamů jako důkazu v civilním řízení.23 

V nedávném nálezu ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17, se Ústavní soud vyjádřil 

k problematice použití zvukového záznamu z tajné porady soudního senátu jako důkazu 

o podjatosti soudce, o které vznesl stěžovatel neúspěšně námitku v jeho trestním řízení. V prvé 

řadě je nutno poukázat na skutečnost, že stěžovatel nebyl tím, kdo záznam pořídil, tento se objevil 

na internetové televizi a jeho původ není znám. Vrchní soud v Olomouci v napadeném usnesení 

konstatoval, že není zřejmé, zda je záznam autentický, kým, kde a kdy byl pořízen, a proto k němu 

soud nemůže přihlížet. Navíc byl tento záznam pořízen v rozporu se zákonem a jde tak 

o nepřípustný důkaz, neboť záznam hovoru fyzických osob je záznamem projevů osobní povahy 

hovořících osob a jako takový může být použit zásadně jen se svolením fyzické osoby, která byla 

 

22 HUSSEINI, Faisal. 12. Přípustnost důkazu zvukovými záznamy v pracovněprávních sporech. Soudní rozhledy: 

rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C. H. Beck, 1995-, 2015(2), s. 51. ISSN 1211-4405. 

23 HUSSEINI, Faisal. Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C. H. Beck, 1995-, 2015(2), 51. 

ISSN 1211-4405. 
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účastníkem tohoto hovoru. Stěžovatel ve své ústavní stížnosti namítal, že rozhodnutím vrchního 

soudu bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na zákonného soudce. 

Ústavní soud při posuzování této stížnosti vycházel mimo jiné ze skutečnosti, že 

předsedkyně senátu, jejíž nestrannost a nezávislost byla zpochybňována, autentičnost záznamu 

nezpochybnila. Ústavní soud tedy dále vycházel ze závěru, že záznam je autentický. Dále byl při 

posuzování zákonnosti pořízení zvukového záznamu proveden Ústavním soudem test 

proporcionality. Ústavní soud se otázkou rozhodování sporů, ve kterých dochází ke kolizi 

základních práv ve své judikatuře v minulosti opakovaně zabýval a uvádí, že „obecné soudy musí 

nejprve rozpoznat, která základní práva jednotlivých účastníků sporu jsou ve hře, a poté, 

s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem daného případu, musí soudy rozhodnout tak, aby, 

je-li to možné, zůstalo zachováno z obou základních práv co nejvíce, a není-li to možné, pak dát 

přednost tomu základnímu právu, v jehož prospěch svědčí obecná idea spravedlnosti, resp. obecný 

princip“  

V prvním kroku testu proporcionality zkoumal, zda omezení práva na soukromí v daném 

případě sleduje legitimní cíl. Došel k závěru, že ano, a to zajištění práva na soudní ochranu. 

V druhém kroku pak zkoumal, zda je zvolený prostředek k dosažení tohoto cíle vhodný. Ve třetím 

kroku pak posuzoval potřebnost zvoleného prostředku a existenci šetrnějších alternativ. Finálním 

kritériem je proporcionalita v užším smyslu, tedy hodnocení míry relevance dotčených hodnot 

a zájmů. Ústavní soud došel k závěru, že nelze upřít převahu veřejného zájmu na uplatnění 

informací v trestním řízení před ochranou soukromí předsedkyně senátu, jde-li o její tvrzení 

způsobilá vyvolat pochybnosti o nepodjatosti. 

Ústavní soud v rámci své aurgumentace odkázal také na své dřívější usnesení ze dne 7. 3. 

2017, sp. zn. IV. ÚS 4175/16, ve kterém konstatoval, že není ani připuštění nezákonně získaného 

důkazu obhajoby (důkazu fotokopií facebookové komunikace poškozené a její příbuzné) samo 

o sobě nepřípustné, jak naznačoval v předcházejícím řízení nalézací soud, nýbrž vždy je třeba 

poměřovat střetávající se oprávněné zájmy zainteresovaných osob. Právní věta zní: „K porušení 

práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, práva na 

zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na spravedlivý 

proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod dojde odmítnutím 

provedení důkazu zvukovým záznamem z porady senátu [§ 127 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů], nepřekračuje-li provedení důkazu 
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tímto záznamem nepřijatelnou míru kontextuálního zásahu do základního práva na ochranu 

soukromí.“  

Lze uzavřít, že vzhledem k tomu, že Ústavní soud dané rozhodoval v poměrech trestního 

řízení, které závažností svého dopadu do právní sféry osob na něm zúčastněných obecně překonává 

dopad civilního sporu, nemůžeme dané závěry bez dalšího aplikovat na civilní proces. 

Argumentace obsažená v nálezu je však přesvědčivá a jistě se najdou případy v rámci 

soukromoprávních sporů, ve kterých bude účelné se jí inspirovat. Je však poměrně překvapivé, že 

ani stěžovatel ani Ústavní soud nepoužili při své argumentaci § 88 ObčZ. 

Ke kombinaci ústního a písemného právního jednání se vyjádřil Nejvyšší soud České 

republiky v rozsudku ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. 29 Odo 14/2001.24, 25 Soud rozhodoval podle starší 

právní úpravy, rozsudek je však použitelný i dnes. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí dovodil, že 

smlouva v režimu obchodního zákoníku může být uzavřena zčásti ústně a zčásti písemně, jestliže 

žádný z účastníků neprojevil vůli, aby byla smlouva uzavřena písemně dle ustanovení § 272 odst. 

1 ObchZ. V daném případě se jednalo o smlouvu o dílo. Na tomto příkladu je vidět, jak se také 

v praxi projevovat. Neznamená jen, že si účastníci pro své právní jednání mohou zvolit pouze 

jednu libovolnou formu. Mohou jednat v jakékoli formě, i ve více formách dohromady a každá 

z těchto forem vykazuje pro jednající totožnou míru závaznosti.  

Možnosti požadovat podepsání písemné smlouvy, jejíž obsah byl dojednán ústně, se týká 

rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 29. 10. 1927, sp. zn. Rv II 398/26. 

Právní větou tohoto rozhodnutí zní, že strana, která uzavřela ústní smlouvu, nemůže být nucena 

k podpisu písemného vyhotovení smlouvy, které není ve shodě s ústní dohodou a zejména 

neobsahuje veškeré závazky, které na sebe vzala druhá strana ústní smlouvou.26 Nutno podotknout, 

že se jednalo o kupní smlouvu na nemovitost, požadavek podpisu písemného vyhotovení by tedy 

byl odůvodněný a oprávněný v případě, že by toto vyhotovení bylo v souladu s původním ústním 

ujednáním. 

 

24 Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 1995-, 2002(2), s. 47. ISSN 1211-4405. 

25 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 143–144. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 

26 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 144–146. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 
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2.3. Komparace se zahraniční úpravou 

Většina zahraničních právních úprav je rovněž založena na principu bezformálnosti 

právního jednání. V některých je přímo vyjádřen, v jiných je možné jej bez větších obtíží dovodit 

ze zákona. Všechny úpravy nicméně z této zásady stanovují také výjimky. Například francouzský 

Code civil činí požadavky zvláštní formy u darování inter vivos, závěti, hypoték, či prodejů 

nemovitostí a jako sankci za nedodržení těchto zákonem požadovaných forem stanovuje 

neplatnost.27 

V Německu je užíván zákon nazývaný Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen „BGB“), který 

platil po nějakou dobu i na části našeho území. V jeho ustanovení § 125 je uvedeno, že právní 

jednání, která nemají zákonem stanovenou formu, jsou neplatná. V tomto ustanovení je také 

založena vyvratitelná domněnka neplatnosti, pokud není dodržena forma ujednaná stranami. BGB 

nemá přímo vyjádřenou zásadu bezformálnosti právních jednání, avšak vyplývá mimo jiné i z výše 

uvedeného ustanovení.28 

Anglosaské právo dávalo historicky v rámci kontraktačního práva velký důraz na dodržení 

určité formy. Smlouvám, které tomuto požadavku nedostávaly, pak nepřiznávalo vymahatelnost 

závazků, které z nich vyplývaly. Zákon o podvodech (Statute of Frauds) z roku 1677 vyžadoval, 

aby o obsahu některých druhů smluv existoval písemný doklad. Většina ustanovení tohoto zákona 

byla však zrušena v roce 1954. Od té doby byla tedy vypuštěna obecná úprava povinné formy 

určitých smluvních typů a pravidla formy se vyskytovala výjimečně u konkrétních smluv. Někteří 

zástupci odborné veřejnosti argumentovali pro co nejrozsáhlejší vyřazení povinné formy tím, že 

je podle nich charakteristická pro nevyspělé právní systémy. Odborná literatura však poukazuje na 

případy zemí Commonwealth, ve kterých dokonce stále platí v Anglii derogovaný zákon 

 

27 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb: komentář, srovnání se 

zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová. 2. vydání. Praha: Linde, 2013, s. 76. ISBN 

9788072019182. 

28 V originálním znění: § 125 Nichtigkeit wegen Formmangels 

 Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der 

durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. 



 

 

26 

 

o podvodech, nebo zákony, kterými jej nahradili, ale zachovali jeho pravidla pro povinnou formu 

smluvních typů v jednom zákoně, nikoli úpravu rozptýlenou do několika zákonů.29  

Pokud se jedná o obecné uzavírání smluv v anglosaském právu, platí v něm také obecná 

zásada bezformálnosti právního jednání. Z ní jsou stanoceny výjimky. Jedná se zejména o právní 

jednání, jehož předmětem je půda a také o jednostranné závazky bez vzájemnosti plnění, pokud 

nejsou uzavírány v rámci podnikání. Co se týče funkcí požadavku na formu, identifikuje britská 

právní věda tři. Jedná se o funkci důkazní, funkci prevenční, která zabraňuje impulzivnímu jednání 

stran a funkci „usměrnění“, která dovoluje test vykonatelnosti.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law Masters, 2003, s. 74–

75. ISBN 1403912254. 

30 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law Masters, 2003, s. 75–

76. ISBN 1403912254. 
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3. Písemné právní jednání 

Písemná forma právního jednání je dodržena, pokud je toto právní jednání zaznamenáno 

na hmotném substrátu. Nemusí nutně jít o papír, může se jednat kupříkladu o papyrus, dřevo, kůži 

či kamennou desku. Nicméně tím, co si pod písemným právním jednáním většina z nás okamžitě 

vybaví je písemná smlouva. Občanský zákoník vyžaduje pro platnost písemného právního jednání 

podpis jednajícího. V případě, že se jedná o vícestranné právní jednání, vyžadují se podpisy všech 

stran. Tyto však nemusí být na stejné listině. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dispozice 

s nemovitými věcmi. Zákon v § 562 odst. 2 ObčZ stanoví, že při právním jednání, kterým se zřizuje 

nebo převádí věcné právo k nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění nebo ruší, se 

vyžadují podpisy jednajících osob na téže listině. 

Jediná listina může být i svazek papírů, např. jedno a totéž vyhotovení smlouvy.31 Poměrně 

běžnou praxí v obchodním styku totiž je, že si strany vymění originály se svými podpisy, kdy 

každý originál obsahuje podpis jedné ze stran. Další částá situace je, že jedna ze stran zašle po 

podpisu sken stejnopisu podepsané listiny a druhá si jej vytiskne, podepíše, naskenuje a zpět pošle 

první straně sken se oběma podpisy. Této praxi ustanovení § 562 odst. 2 ObčZ předchází, jelikož 

je nežádoucí z hlediska možnosti relativně snadného zpochybnění konsensu. Ani jedna ze 

smluvních stran totiž v takových případech nediponuje originálem smlouvy s podpisy všech 

smluvních stran. 

Zákon také v ustanovení § 562 odst. 1 stanoví, že písemná forma je zachována i při právním 

jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky za podmínky, 

že umožňují zachycení obsahu a identifikaci jednající osoby. Zkráceně můžeme tuto kategorii 

právních jednání nazývat elektronická právní jednání. Pokud nahrazujeme hmotný substrát, na 

kterém je zachyceno písemné právní jednání v jeho klasické podobě, je schopnost elektronického 

či technického prostředku zachytit obsah tohoto právního jednání naprosto nezbytná a logická. 

Přesto, že o této podmínce ustanovení prvního odstavce nehovoří, lze předpokládat (srov. § 562 

odst. 2), že další podmínkou je spolehlivost záznamu. Pokud systém, na kterém budeme 

 

31 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb: komentář, srovnání se 

zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová. 2. vydání. Praha: Linde, 2013, s. 74-75. ISBN 

9788072019182. 
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zachycovat obsah právního jednání, nebude do určité (alespoň obvyklé) míry spolehlivý, 

nebudeme si moct být jisti, zda můžeme důvěřovat záznamům na něm pořízeným. 

S rozlišením, které jednání činěné elektronickými či technickými prostředky můžeme řadit 

pod písemná právní jednání, jsou spojeny obtíže. Zákon nám na tuto otázku přímo neodpovídá. 

K písemné formě elektronických právních jednání důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. mlčí. 

Tuto otázku si kladli také autoři komentářové literatury.32 Melzer zastává názor, že ustanovení § 

562 odst. 1 je lex specialis vůči § 561 a jako takové upravuje situace, kdy elektronické právní 

jednání neopatřené elektronickým podpisem naplní požadavky pro přiznání písemné formy. Tento 

závěr odůvodňuje vývojem v rámci legislativního procesu.33 

Systematickým výkladem lze nicméně dojít k závěru, že dle ustanovení § 561 ObčZ musí 

každě písemné právní jednání obsahovat podpis jednajícího či jeho nahrazení mechanickými 

prostředky. Aby tedy právní jednání ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 ObčZ mohlo být 

považováno za písemné právní jednání, musí obsahovat podpis (elektronický podpis) jednajícího 

či jednajících. Takový závěr je logický a běžná praxe skutečně dává v naprosté většině případů 

rovnítko mezi elektronické dokumenty opatřené elektronickým podpisem a písemné dokumenty 

na papíře opatřené podpisem. Jaký charakter ale mají právní jednání, která byla učiněna 

prostřednictvím elektronických či technických prostředků, která neobsahují elektronické podpisy 

(např. běžná e-mailová komunikace)? Touto problematikou se zabývá kapitola Elektronická 

právní jednání. 

Mimo občanského zákoníku klade požadavek písemnosti například také zák. č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“), a to ve vztahu k rozhodčí 

smlouvě. ZRŘ v ustanovení § 3 odst. 1 stanoví, že rozhodčí smlouva musí být uzavřena v písemné 

formě pod sankcí neplatnosti. Písemná forma je zachována, pokud ke sjednání dojde telegraficky, 

dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, 

které rozhodčí smlouvu sjednaly.  

 

32 HRDLIČKA, Miroslav. § 562. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2024-2026. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 

33 MELZER, Filip. § 562. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 645-646. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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V odst. 2 je pak uvedeno, že je-li rozhodčí smlouva „součástí“ podmínek smlouvy hlavní, 

je platná, pokud byla oferta přijata způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí 

smlouvy. Slovo součástí je dáno do uvozovek, jelikož se v případě rozhodčích smluv uplatní tzv. 

doktrína oddělitelnosti. Rozhodčí smlouva je posuzována nezávisle na smlouvě hlavní, i pokud je 

v ní obsažena a neplatnost smlouvy hlavní nezpůsobí ipso facto neplatnost rozhodčí smlouvy. Ve 

smyslu druhého odstavce ustanovení § 3 ZRŘ si například můžeme představit situaci, kdy bude 

písemný návrh smlouvy akceptován jinak než písemně. V takové situaci může být za určitých 

okolností (smlouva vyžaduje uzavření v písemné formě) neplatná, ovšem ZRŘ explicitně stanoví, 

že rozhodčí smlouva platná je. 

 

3.1. Vývoj právní úpravy 

Co se týče úpravy písemného právního jednání osob, které nemohou číst a psát, ABGB 

umožňovalo nahradit podpis znamením ruky, to však muselo být ověřené soudem či notářem. 

ObčZ 1964 tento institut nezahrnoval, podle úpravy v něm obsažené musely tyto osoby jednat buď 

ve formě notářského zápisu, nebo musely být s pomocí schopny se s obsahem listiny seznámit 

a také ji vlastnoručně podepsat. Současný občanský zákoník pak pro tyto osoby nastavil 

nejvolnější podmínky, to ale zároveň znamená pro tyto osoby nižší míru ochrany. Nyní mohou 

takové osoby právně jednat za podmínky, že jsou schopny se s obsahem s pomocí seznámit 

a vlastnoručně právní jednání podepsat. Tento podpis však mohou nahradit tzv. znamením ruky, 

pokud jsou přítomni dva způsobilí svědci.  

Nabídka učiněná nepřítomnému učiněná písmenou formou byla absenci konkrétní 

akceptační lhůty dle ABGB účinná, pokud ji oblát přijal nejpozději do okamžiku, ve kterém 

akceptaci oferent mohl očekávat, předpokládaje, že nabídka došla včas. ObčZ 1964 tuto formulaci 

poněkud pozměnil a upřesnil. Doplnil ji také o kritérium povahy smlouvy, na základě kterého 

musíme určit přiměřený čas na rozmyšlenou. ObčZ vychází z těchto doplněných kritérií. Norma 

již však není formulována výslovně jako úprava zániku nabídky, místo toho je pouze ukládána 

povinnost k přijetí nabídky. Vzhledem k tomu, že i po uplynutí akceptační lhůty je možné přijetí 

podle ustanovení § 1743, uvádějí někteří autoři, že by bylo vhodnější hovořit o zániku účinnosti 
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než o zániku nabídky.34 Tento závěr se jeví jako nekoncepční, když tento postup znal již ObčZ 

1964 a částečně také ABGB a nadto ustanovení § 1743 odst. 2 ObčZ pracuje také s pojmem zaniklé 

nabídky. 

 

3.1.1. Právní úprava před účinností zákona č. 40/1964 Sb. 

Již ABGB vyžadovalo při užití písemného právního jednání podpisy stran. U osob, které 

psát neuměly nebo nemohly, bylo nabízeno řešení připojení znamení ruky (jedná se o osobní 

značku, např. otisk prstu či tři křížky) ověřeného soudem či notářem. Tím bylo zajištěno, že ono 

znamení opravdu učinila jednající osoba. Pokud byla smlouva uzavřena před soudem či notářem 

a vyhotovena notářská či soudní listina, nahrazovala písemné uzavření smlouvy. Bylo také 

umožněno nahradit podpis mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Pokud nám tato 

právní úprava ABGB bude připadat povědomá, je to správně. Obdobná, i když částečně 

přeformulovaná ustanovení totiž obsahuje i nynější občanský zákoník. Jediným podstatným 

rozdílem je zde, že dnes se již smlouvy neuzavírají před soudem. 

Nabídka učiněná nepřítomnému (kterou oferent činil zásadně písemnou formou) byla za 

předpokladu, že nebyla určena jiná lhůta, účinná, pokud ji oblát přijal nejpozději do okamžiku, ve 

kterém akceptaci oferent mohl očekávat, předpokládaje, že nabídka došla včas. Tato podoba byla 

však zavedena novelou z roku 1916. Předtím ustanovení stanovilo lhůtu 24 hodin, pokud se 

jednající nacházeli v témže místě. Pokud se v témže místě nenacházeli, bylo nutné návrh přijmout 

v době, v níž bylo možné doručit dvojnásobnou odpověď.35 Pokud však přijetí došlo později, avšak 

byla vypravena včas a oferent toto musel poznat, nabídka nezanikla, pokud oferent nevyrozuměl 

obláta, že od smlouvy odstupuje. 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník zákon v § 40 stanovil požadavek písemnosti pro 

právní úkony týkající se nemovitostí. Z těch, z dnešního pohledu poněkud nepochopitelně, vyjmul 

nájmy rodinných domků, jiných podobných staveb a částí budovy. Dále musely být písemné formě 

 

34 HULMÁK, Milan. § 1735. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–

2054). Praha: C.H. Beck, 2015, s. 88. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 

35 4. Všeobecný občanský zákoník. HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 

37. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-062-1. 
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činěny majetkové úkony mezi manžely, pokud nešlo jen o obvyklá darování. Další právní úkony, 

které musely být činěny písemně, byly závěti. 

 

3.1.2. Právní úprava v zákoně č. 40/1964 Sb. 

Písemnou formu upravovalo v ObčZ 1964 primárně ustanovení § 46. Podle něj musely mít 

písemnou formu smlouvy o převodech nemovitostí, smlouvy, u kterých tento požadavek stanoví 

zákon a také smlouvy, u kterých to vyžaduje dohoda účastníků. Zákon písemnou smlouvu 

požadoval například u konsensuální darovací smlouvy, smlouvy o důchodu, společenské smlouvy, 

smlouvy o smlouvě budoucí nebo cestovní smlouvy. Proces uzavření písemné smlouvy definoval 

jako učinění písemného návrhu a jeho písemné přijetí. U smlouvy o převodu nemovitosti zákon 

stanovil rovněž podmínku podpisů na téže listině. 

Jako podmínku pro platnost písemného právního úkonu stanovil ObčZ 1964 v ustanovení 

§ 40 odst. 3 podpisy všech jednajících osob. Podpisy nemusely být na téže listině, pokud tak 

v konkrétním případě výslovně nestanovil zákon. Toto ustanovení rovněž v obvyklých případech 

umožňovalo nahrazení podpisu mechanickými prostředky. Pokud byl právní úkon činěn 

elektronicky, bylo třeba jej také elektronicky podepsat. Zde zákon odkazoval na zvláštní předpis, 

který stanovil náležitosti elektronického podpisu. 

ObčZ 1964 připouštěl možnost učinění písemného právního úkonu prostřednictvím 

telegrafu, dálnopisu nebo elektronických prostředků za předpokladu, že tyto prostředky 

umožňovaly zachycení obsahu právního úkonu a identifikaci osoby, která ho učinila. 

K písemným právním úkonům osob, které nemohou číst a psát bylo dle ustanovení § 40 

odst. 4 ObčZ 1964 třeba úředního zápisu. Výjimkou z tohoto pravidla byly právní úkony 

takovýchto osob, které ale byly zároveň schopny se seznámit s obsahem právního úkonu s pomocí 

přístrojů, pomůcek či prostřednictvím jimi zvolené osoby. Další podmínkou byla schopnost takové 

osoby listinu vlastnoručně podepsat.  

K akceptační lhůtě, která nebyla vyjádřena v písemném právním úkonu mezi nepřítomnými 

ObčZ 1964 stanovil, že dle § 43b odst. 1 písm. b) zaniká návrh uplynutím přiměřené doby 

s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků zvolených pro zaslání návrhu. 

Přiměřená doba zahrnovala jak dobu obvyklou dobu doručování v závislosti na využitém 
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prostředku, čas na rozmyšlenou, tak i čas na komunikaci přijetí. Při určení přiměřeného času na 

rozmyšlenou bylo potom nutno přihlédnout právě k povaze a složitosti té které smlouvy.36 

 

3.1.3. Právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. 

Povinnou písemnou formu vyžadují mimo nakládání s věcnými právy k nemovité věci 

a dalších právních jednání také souhlas k zásahu do integrity člověka, pokud má být oddělena část 

těla, která se již neobnoví; souhlas k lékařskému pokusu na člověku a zákrok, který zdravotní stav 

člověka nevyžaduje, s výjimkou kosmetických zákroků nezanechávajících trvalé následky.  

V písemné formě musí být rovněž uzavřeny darovací smlouvy konsensuální (tj. takové, 

kdy není předán předmět darování při uzavření darovací smlouvy). Na reálné darovací smlouvy 

(tj. takové, kdy je předán předmět darování při uzavření smlouvy) se požadavek písemnosti 

vztahuje, jen pokud je předmětem darování nemovitost (dle § 560 ObčZ) nebo jiná věc zapsaná ve 

veřejném seznamu (§ 2057 ObčZ). Není bez zajímavosti, že na rozdíl od zákonné dikce hovoří 

důvodová zpráva o veřejných rejstřících.37 

K platnosti písemného právního jednání se dle ustanovení § 561 ObčZ vyžaduje podpis 

jednajícího. Tam, kde je to obvyklé, může být nahrazen mechanickými prostředky. Takovými 

mechanickými prostředky mohou být zejména razítka či faksimile podpisu. Melzer k tomuto 

ustanovení uvádí, že obvyklost může být jak objektivní (zejména při hromadných úkonech s 

množstvím adresátů), tak subjektivní, tj. založená na předchozí praxi stran.38 

Je také možné podepisovat elektronicky, v tomto ustanovení zákon odkazuje na zvláštní 

předpis. K tomu blíže v kapitole 6 - Právní jednání s novými prvky. Podpisy jednajících se 

nemusejí nacházet na stejné listině, pokud se nejedná o právní jednání, kterým se zřizuje, převádí, 

mění nebo ruší vlastnické právo k nemovité věci.  

 

36 1.7.4.2. Doba trvání návrhu. HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 111. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-062-1. 

37 ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu / David Elischer. Praha: Wolters Kluwer, 

2016, s. 10. ISBN 9788075522986. 

38 MELZER, Filip a František KORBEL. § 561. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: 

Leges, 2013-, s. 643. Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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Písemná forma je v souladu s ustanovením § 562 ObčZ zachována i při právním jednání 

učiněném elektronickými nebo technickými prostředky, pokud tyto prostředky umožňují 

zachycení obsahu tohoto právního jednání a určení jednající osoby. Zákon dále stanoví 

vyvratitelnou domněnku týkající se spolehlivosti záznamů o takových právních jednáních. K tomu 

blíže v kapitole 5 – Nové formy právních jednání. 

Zákon stanoví v § 563 také náležitosti písemného právního jednání, jehož stranou je osoba, 

která nemůže číst a psát. Ze skutečnosti, že zákonodárce zvolil v dikci předmětného ustanovení 

spojku „a“, můžeme dovodit, že se dané pravidlo vztahuje pouze na osoby, které nemohou číst a 

zároveň psát s tím, že neschopnost číst nebo neschopnost psát nepostačí.39 Naproti tomu Melzer 

se, jak se zdá, přiklání k opačnému přístupu, když uvádí, že za podmínek v tomto ustanovení může 

právně jednat osoba, která neumí číst nebo psát.40  

Jedná se zejména o osoby s tělesným postižením. Na osoby s mentálním postižením toto 

ustanovení nemůžeme bez dalšího aplikovat, protože u nich musíme především zkoumat, zda jsou 

k tomu kterému právnímu jednání dostatečně způsobilé a nebrání jim v něm omezená svéprávnost. 

Nicméně Melzer uvádí, že se toto ustanovení vztahuje i na osoby, které jsou sice schopny číst a 

psát, avšak činí jim to nepřiměřené potíže v jejichž důsledku to po nich nelze vyžadovat.41 

Platnost či samotnou existenci právního jednání osoby s omezenou mentální kapacitou, ať 

vrozenou či způsobenou nemocí, nemusí ovlivňovat jen omezení svéprávnosti. Svépravnost 

člověka totiž může omezit toliko soud svým rozsudkem a pokud k takové situaci nedojde, i tak je 

možné uvažovat o zdánlivosti takového právního jednání pro nedostatek vůle.  Lze tak jen 

doporučit nechat rozpoznávací schopnosti takové osoby posoudit odborníkem a zadat vyhotovení 

znaleckého posudku pro případnou budoucí potřebu.  

Kdo nemůže číst a psát, ale s pomocí speciálních přístrojů, pomůcek nebo prostřednictvím 

jím zvolené osoby je schopen se s obsahem právního jednání seznámit, opatří listinu podpisem. 

Pokud tedy bude právně jednat například nevidomá osoba, bude nutné, aby byla schopna se 

seznámit s obsahem listiny buď tak, že bude užito slepecké písmo, které ovládá nebo bude mít 

 

39 DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 162. ISBN 9788075521873. 

40 MELZER, Filip. § 563. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 655. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 

41 Ibid. 
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možnost nechat se s obsahem seznámit důvěrníkem (zejména formou hlasitého přečtení listiny). 

Pokud podepsat listinu nemůže, učiní na listině namísto podpisu vlastní znamení před alespoň 

dvěma svědky, způsobilými v souladu s ustanovením § 39. Vlastní znamení je poměrně široký 

pojem a lze jej vykládat extenzivně. Kontrola je již zajištěna dvěma svědky, není tedy vhodné klást 

na znamení přílišné nároky. Může jím být kupříkladu křížek, obraz, otisk prstu atd.42 

Zmíněné ustanovení § 39 ObčZ stanoví podmínky pro způsobilost svědka, které musí být 

splněny kumulativně: (i) nemá na právním jednání zájem, (ii) není nevidomý, neslyšící, němý nebo 

neznalý jazyka, v němž je prohlášení učiněno, (iv) podpis prohlášení a (v) být schopný potvrdit 

schopnost prohlašujícího jednat a obsah jeho prohlášení. Jeden ze svědků potom musí připsat 

k tomuto znamení jméno jednajícího.  

Pokud tento postup z nějakého důvodu nelze využít, je vyžadována forma veřejné listiny 

(v praxi tedy zejména notářského zápisu). Pokud je toho jednající schopen, připojí svoje znamení 

i na tuto veřejnou listinu. 

Speciální úpravu pak obsahuje ustanovení § 40 ObčZ, které upravuje právní jednání výše 

zmíněných osob v případě předběžného prohlášení o svěření záležitostí opatrovníkovi. Toto 

ustanovení stanoví, že osobě nevidomé nebo osobě, která nemůže nebo neumí číst a psát, musí být 

prohlášení nahlas přečteno svědkem, který jej nepsal. Prohlašující potom musí potvrdit souhlas. 

To je zásadní rozdíl oproti výše zmíněné obecné úpravě, která vyžaduje podpis či vlastní znamení. 

Druhý odstavec předmětného ustanovení pak řeší situaci, ve které je prohlašující „osoba se 

smyslovým postižením“. Svědek, který listinu nepsal, jim její obsah nečte, ale tlumočí jej takovým 

způsobem dorozumívání, který si prohlašující zvolí. Tím bude ve většině případů znaková řeč. 

Vzhledem k tomu, že osobami se smyslovým postižením jsou i nevidomí, němí nebo osoby 

s poruchami čichu či hmatu, kterým postačuje hlasité přečtení a zákonodárce měl zřejmě na mysli 

osoby s poruchami sluchu, jeví se toto ustanovení jako nepřesné. 

K nabídce vůči nepřítomné osobě ObčZ v ustanovení § 1735 uvádí, že pokud nabídka 

neobsahuje akceptační lhůtu, lze nabídku přijmout v přiměřené době. Tato doba musí být 

přiměřená povaze navrhované smlouvy a také rychlosti prostředků, které navrhovatel zvolil pro 

zaslání nabídky. I pozdní přijetí nabídky však může mít v souladu s ustanovením § 1743 ObčZ 

 

42 HRDLIČKA, Miloslav. § 563. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2027. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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účinky včasného přijetí nabídky, a to pokud oferent bez zbytečného odkladu vyrozumí obláta, že 

přijetí považuje za včasné, nebo toto dá najevo konkludentně tím, že se začne chovat ve shodě 

s nabídkou. Další situací, kdy má pozdní přijetí účinky přijetí včasného je, pokud se doručování 

písemnosti zdrželo oproti obvyklé době přepravy, a kdyby doručování proběhlo obvyklým 

způsobem, akceptace by se dostala do dispoziční sféry oferenta včas. Zde však nastupují účinky 

automaticky, bez potřeby aktivity oferenta. Ten může pouze účinky zvrátit, pokud vyrozumí 

obláta, že nabídku považuje za zaniklou. 

 

3.2. Forma soukromé listiny 

Soukromá listina v občanském zákoníku není pozitivně vymezena. Zákon nám nabízí 

pouze definici veřejných listin. Ustanovení § 567 stanoví, že veřejná listina je listina vydaná 

orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí 

zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. 

Máme tedy k dispozici dvě kritéria, na základě kterých můžeme veřejnou listinu identifikovat. 

Buď ji vydal orgán veřejné moci v mezích své pravomoci, nebo ji za veřejnou listinu prohlásí 

zákon. A contrario, veškeré listiny, které nejsou veřejnými listinami, jsou listinami soukromými. 

Pokud se někdo dovolává soukromé listiny (např. ji použije jako listinný důkaz v rámci 

soudního řízení), musí dokázat její pravost a správnost. Pravostí zákon rozumí, že listina není 

podvrhem a jedná se o originál či jeho kopii, pocházející od osob na listině uvedených. Správností 

zákon rozumí skutečnost, že listina pojednává o určitých záležitostech tak, jak se skutečně udály. 

Zákon dále pracuje s vyvratitelnou domněnkou, že dovolá-li se osoba A soukromé listiny vůči 

osobě B, která ji zřejmě podepsala, nebo proti jejímu dědici nebo proti tomu, kdo nabyl jmění při 

přeměně právnické osoby jako její právní nástupce, má se za to, že osoba B uznala pravost 

a správnost této listiny. V praxi je však často jednou ze stran vícestranného právního jednání 

namítána pravost podpisu a je třeba vyhotovit znalecký posudek.  

Nejvyšší soud se ve svých rozsudcích ze dne 09. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 617/1999 a ze 

dne 10. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2670/1998, vyjádřil k popírání pravosti a pravdivosti soukromých 

listin. Pravost (tedy skutečnost, že listina skutečně pochází od vystavitele, který je v ní uveden) 

a správnost (pravdivost údajů v ní obsažených) je třeba rozlišovat. Pokud popírá vystavitel pravost 

listiny (zejm. tím, že popře svůj podpis na listině), leží důkazní břemeno ohledně pravosti na tom 
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účastníkovi, který z listiny a jejího obsahu těží, tedy pro sebe vyvozuje příznivé právní důsledky. 

Popření pravosti v sobě totiž implicitně zahrnuje tvrzení, že údajný vystavitel listinu nepodepsal 

a listina byla zfalšována. Po osobě, jejíž podpis byl zfalšován nelze požadovat další tvrzení (např. 

jak přesně ke zfalšování došlo). Naproti tomu popření pravdivosti soukromé listiny nevede ke 

vzniku důkazní povinnosti a důkazního břemene na straně účastníka, který z obsahu listiny těží.43 

V případě, že soukromá listina není podepsána, musí ten, kdo se na ni odvolává prokázat, 

že pochází od osoby, o níž to tvrdí. Zákon stanoví vyvratitelnou domněnku v případě, že se 

písemnost týká skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu, za předpokladu, že se 

jich dovolává druhá strana. Má se za to, že tyto písemnosti dokazují, co je v nich uvedeno a že 

byly vystaveny v době na nich uvedené. To vše dokonce i v případě, že listina nebyla podepsána. 

Tato vyratitelná domněnka se vztahuje zejména na listiny, jako jsou faktury, účtenky, záruční listy 

a různá potvrzení prodávajícího.  

Můžeme dovodit, že toto ustanovení nebude použitelné v případě smluv, které nejsou 

podepsány všemi smluvními stranami. Ty jsou totiž dle ustanovení § 561 odst. 1 ObčZ neplatné, 

a to absolutně. Dříve byly dokonce takové smlouvy považovány za nicotné (srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 06. 1973, sp. zn. 4 Cz 29/73).44 Nejvyšší 

soud pak dovodil kupříkladu v rozsudku ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99, v rozsudku ze 

dne 28. 5. 2008, sp. zn. 32 Odo 940/2006, v rozsudku sp. zn. ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 

1230/2007 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012, že písemná 

forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu, přičemž 

písemný projev je platný až od podpisu jednající osoby. V rozsudku sp. zn. 20 Cdo 1741/2017 ze 

dne 1. 6. 2017 pak Nejvyšší soud dovodil, že tyto závěry lze vztáhnout i na současnou úpravu 

písemné formy právního jednání. Že se jedná o neplatnost absolutní, můžeme dovodit ze 

skutečnosti, že není třeba, aby se jí jedna ze stran dovolala. Ve smyslu ustanovení § 588 ObčZ se 

pak jedná o rozpor se zákonem, který zjevně narušuje veřejný pořádek.   

 

43 4.1 Soukromá listina. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 157–

160. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 

44 NS ČSR zde uzavřel, že požadavek písemné formy právního úkonu zahrnuje i podpis všech účastníků právního 

úkonu, neboť podpis písemné smlouvy je pojmovou náležitostí písemné formy projevu vůle. Jestliže kterýkoli 

z účastníků právního úkonu o převodu nemovitosti smlouvu nepodepíše a neprojeví tak souhlas s tímto právním 

úkonem, nelze smlouvu považovat za uzavřenou.  
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Občanský zákoník z roku 1964 se důkazní silou listin nezabýval a úpravu této záležitosti 

ponechával na zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OSŘ“). OSŘ tuto úpravu obsahuje samozřejmě v ustanovení § 134 i v současnosti. Autoři 

současného občanského zákoníku však nevnímali procesní úpravu jako dostatečně relevantní pro 

soukromoprávní styk. V důvodové zprávě také odkázali na některé zahraniční kodexy, které tuto 

problematiku zahrnují.45, 46 Tento záměr se na první pohled může zdát odůvodněným, obzvláště 

když vezmeme v potaz snahu autorů o jakousi všeobsažnost občanského zákoníku. Musíme však 

při jeho hodnocení brát v potaz fakt, že až na ustanovení § 569 se ustanovení § 565 a n. zabývají 

veskrze dokazováním a důkazním břemenem. Zařazení norem s předmětem procesněprávního 

charakteru do kodexu občanského práva hmotného lze obhájit jen stěží. Je sice pravda, že tato 

ustanovení doplňují příliš strohou úpravu obsaženou v OSŘ, nicméně lepším postupem by bylo 

zařadit je do kodexu občanského práva procesního. 

 

3.3. Forma veřejné listiny 

Jak je uvedeno výše, občanský zákoník definuje veřejnou listinu jako listinu, kterou vydal 

orgán veřejné moci v mezích své pravomoci nebo takovou listinu, kterou zákon za veřejnou listinu 

prohlásí. Veřejná listina zakládá plný důkaz jak o skutečnostech, které potvrzuje, tak i o původu 

veřejné listiny a době jejího pořízení, dokud není prokázán opak. Stejně tak veřejná listina zakládá 

plný důkaz o provedeném právním jednání, je-li toto právní jednání jejím obsahem a veřejná listina 

obsahuje podpis jednajícího. Toto pravidlo je formulováno v ustanovení § 568 odst. 2 ObčZ a při 

provedení jazykového výkladu bychom mohli dojít k závěru, že se zde nejedná o vyvratitelnou 

domněnku a takový důkaz nezvrátí ani prokázání opaku. Tento závěr však není správný. 

Zákonodárce toto ustanovení pouze nešťastně formuloval. Jazykový výklad je jen prvním krokem 

ke skutečnému nalezení obsahu normy (ač by měl v ideálním případě postačovat). Pokud se 

chceme dobrat skutečného obsahu dané normy, musíme použít i pokročilejší interpretační metody. 

Mezi ně patří historický, teleologický nebo systematický výklad a tomuto závěru nenasvědčují.47 

 

45 LAVICKÝ, Petr. § 565. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 2036. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 

46 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

47 LAVICKÝ, Petr. § 568. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 2044. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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Někdy je však nejjednodušší otestovat určitý závěr či výklad normy pomocí selského rozumu. 

Pokud si představíme situaci, kdy nelze žádným způsobem vyvrátit důkaz veřejnou listinou 

o právním jednání, rychle si uvědomíme absurditu takového závěru. Nicméně na tento test se 

nemůžeme spoléhat bezvýhradmě, je totiž až příliš založen na premise racionálního zákonodárce. 

Jeho úlohou je spíše navést nás správným směrem. 

V praxi to znamená, že pokud účastník A navrhne v rámci soudního řízení důkaz veřejnou 

listinou a soud ho provede, nepostačí, když účastník B navrhne protidůkaz. Ten totiž pouze 

nabourává vnitřní jistotu soudce o tom, že jsou určité skutečnosti pravdivé. Účastník B musí 

navrhnout důkaz opaku, tedy takový důkaz, který prokáže, že určité skutečnosti pravdivé nejsou. 

Opět se jedná o pravidlo procesního práva a jeho zařazení do občanského zákoníku postrádá větší 

smysl. 

Ustanovení § 569 stanoví, že byla-li veřejná listina pořízena, aby popřela dřívější veřejnou 

listinu o právním jednání mezi stejnými osobami, nabývá vůči třetím osobám účinky až po splnění 

jedné ze dvou podmínkek.  Obsah popěrné veřejné listiny musí být buď zveřejněn ve veřejném 

seznamu, nebo musí být popěrná listina třetí osobě předložena. Účelem tohoto ustanovení je 

chránit dobrou víru třetích osob v právní jednání, jehož obsah byl zachycen ve veřejné listině, se 

kterou byly seznámeny. Veřejným seznamem, ve kterém je zveřejněn obsah popěrné veřejné 

listiny, bude nejčastěji evidence právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora 

České republiky. 

Pokud obsahují zákonem předepsané náležitosti, jsou protokol o jednání, protokol 

o výslechu svědka, doručenka, občanský průkaz nebo osvědčení o československém státním 

občanství veřejnými listinami. Důležitost údajů obsažených ve veřejné listině není z hlediska 

ochrany, kterou jí zákon poskytuje relevantní. Pokud byla vyhotovena kopie veřejné listiny a její 

správnost úředně ověřena, požívá tato kopie veřejné listiny všech účinků původní veřejné listiny. 

Pokud však veřejná listina obsahem či formou nevyhovuje požadavkům stanoveným zákonem, 

pozbývá pro takovou vadu povahu veřejné listiny a údaje, které obsahuje, již nemají charakter 

skutečností prokazovaných pomocí veřejné listiny. Tento závěr vychází z nálezu Ústavního soudu 

ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 29/95.48  

 

48 4.2 Veřejná listina. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 161–

174. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 
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3.4. Aplikační praxe 

Nejvyšší soud se v usnesení ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1741/2017, zabýval případem, 

ve kterém bylo zpochybňováno splnění exekučního titulu, jehož výrok III. zněl: „Žalovaný je 

povinen zveřejnit na webových stránkách žalované a její Pedagogické fakulty na úvodní stránce 

v položce Novinky či Aktuálně po dobu jednoho měsíce omluvu: „Pedagogická fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích se omlouvá doc. RNDr. J. K., CSc. za bezdůvodné zadržování 

jeho hotových a rozpracovaných autorských děl po dobu 1,5 roku“, a to ve lhůtě tří dnů od právní 

moci tohoto rozsudku.“  

Dovolatel napadal absenci elektronického podpisu s tím, že v důsledku této skutečnosti 

nelze omluvu zveřejněnou na webových stránkách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích považovat za písemné právní jednání. Nejvyšší soud dovolateli 

přisvědčil, že aby byla zachována písemná forma uveřejněné omluvy, bylo by nutné doplnit ji 

o elektronický podpis. Povinnost zveřejnit omluvu v písemné formě však povinnému exekuční 

titul nestanovil. Nejvyšší soud se tedy ve výše předestřené otázce, jaká právní jednání učiněná 

prostřednictvím elektronických či technických prostředků přiklonil také k systematickému 

výkladu ustanovení §§ 561 a 562 ObčZ. 

Jak již bylo uvedeno, podpis právního jednání všemi jeho aktéry je základní náležitostí 

písemného právního jednání. Navzdory tomu, i z takto kategorického pravidla samozřejmě mohou 

existovat výjimky. Jednou z nich je obsažení hmotněprávního jednání v soudním protokolu.49 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. 33 Odo 357/2003 uzavřel, že požadavek 

písemné formy je naplněn, je-li právní úkon obsažen v protokolu o jednání či jiném úkonu soudu. 

V daném případě se jednalo o dohodu o oddálení termínu splatnosti půjčky, kterou navrhl žalobce 

a žalovaný s jejím obsahem vyslovil souhlas. Nadto v souladu s ustanovením § 41 odst. 3 OSŘ ani 

není třeba, aby jej účastníci opatřily svými podpisy. Stejně tak může účastník učinit písemný 

hmotněprávní úkon vůči soudu, pokud jej obsahuje jeho písemné podání (např. vyjádření 

k žalobě). Tímto způsobem může být kupříkladu žalobou zesplatněna pohledávka žalobce vůči 

žalovanému, jelikož bude v žalobě obsažena výzva k zaplacení. 

 

49 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 147–148. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 
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Zuklínová je názoru, že nedodržením písemné formy, kterou si strany sjednaly, je založena 

relativní neplatnost a je jen na dotčené straně, aby se jí dovolala.50 Občanský zákoník však v § 

1758 zakládá u smluv pouze vyvratitelnou domněnku. Zřejmě nelze dovodit, že nastává relativní 

neplatnost ipso facto. Toho názoru je i Čech, který uvádí, že když je domněnku možné vyvrátit, 

nedodržení vymíněné formy nepovede k neplatnosti. Tyto závěry vztahuje i na i na dohodu o 

změně či zrušení smlouvy.51 Naproti tomu Pelikán a Pelikánová zastávají názor, že je konstrukce 

vyvratitelné právní domněnky zbytečná, když je jejím výsledkem obsah dohody o formě smlouvy, 

která je zavazuje i bez této konstrukce.52 

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 29 Odo 965/2006 (uveřejněném 

pod č. 92/2008 Sb. rozh. obč.) vyjádřil k požadavku uvedení jména a příjmení osob jednajících za 

právnickou osobu ve smlouvě, kterou za ni podepsaly, není důvodem neplatnosti smlouvy pro 

nedostatek písemné formy. V daném případě bylo nesporné, že písemná kupní smlouva byla 

smluvními stranami podepsána, s tím, že ze samotného podpisu nešlo dovodit jméno a příjmení 

fyzické osoby, která tak učinila. Neuvedení jmen a příjmení osob jednajících za právnickou osobu 

ve smlouvě není důvodem pro neplatnost takové smlouvy pro nedostatek písemné formy. V tomto 

rozhodnutí Nejvyšší soud pracuje s dřívější právní úpravou, avšak závěry, ke kterým dospěl, jsou 

použitelné i v poměrech současné právní úpravy. Je stále uváděn v odborné literatuře jako 

relevantní judikát.53 Základem odůvodnění rozsudku je závěr, že § 40 a § 46 ObčZ 1964 

požadavek, aby ve smlouvě bylo uvedeno jméno a příjmení osoby, jednající jménem právnické 

osoby (popř. za právnickou osobu), z hlediska naplnění písemné formy právního úkonu dovodit 

nelze. Soudy nižších stupňů v tomto případě evidentně zaměnily náležitost písemné formy, kterou 

je označení smluvních stran a uvedení identifikačních údajů jednajících osob, které, ač je příhodné, 

není povinnou náležitostí. 

 

50 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Forma právních jednání – II. Právní prostor [online]. 30. 07. 2015 [cit. 2018-07-31]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/k-vyklad-pravnich-jednani-ii 

51 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro 

obchodní právo a právo finančních trhů. Praha: C.H. Beck, 2009-, 2012(11-12), s. 324. ISSN 1803-6554. 

52 PELIKÁNOVÁ, Irena a Robert PELIKÁN. § 1758. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek 

V.. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 84. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 

53 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 140–141. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 
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Judikátem s částečně podobným skutkovým základem, který rovněž pracuje s ObčZ 1964, 

ale je stále uváděn odbornou literaturou, je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 1998, sp. 

zn. 1 Odon 53/1997.54 V tomto rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud k závěru, že nepřipojením 

označení funkce k podpisu jednající osoby není porušena písemná forma, a to i v případě, že je 

tento požadavek uveden v obchodním rejstříku. Jedná se v podstatě o totožné pravidlo, jako 

v ustanovení § 161 ObčZ (resp. v předmětné době § 66 odst. 7 ObčZ1964), které stanoví, že osoba 

zastupující právnickou osobu dá najevo, co ji k tomu opravňuje a osoba podepisující za právnickou 

osobu připojí k jejímu názvu svůj podpis a popřípadě i údaj o své funkci nebo pracovním zařazení. 

Tuto povinnost recipovala daná společnost do svého zakladatelského právního jednání a následně 

tento údaj nechala zapsat do obchodního rejstříku. Připojení údaje o funkci je však i v případě 

zákona povinností toliko pořádkovou, o pořádkovou povinnost půjde zcela jistě i v případě zápisu 

v rejstříku.55 

Nejvyšší soud také rozhodl v rozsudku ze dne 4. 5. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1142/2009, 

o výkladu normy na ochranu osob, které nemohou číst a psát.56 Zákon stanoví, že tyto osoby musí 

být schopny se za pomoci speciálních pomůcek či prostřednictvím jimi vybrané osoby s obsahem 

právního jednání seznámit. Podstatná je pouze jejich objektivní možnost se s obsahem učiněného 

právního jednání seznámit, nikoli to, zda této možnosti skutečně využijí či nikoliv. Z rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1371/2016, pak vyplývá, že Nejvyšší soud 

reálnou možnost seznámit se s obsahem smlouvy vykládá v souladu s principem vigilantibus iura 

poměrně široce když na námitku dovolatelky, že v místnosti advokátní kanceláře, kde se o obsah 

smlouvy projednával, nebyla přítomna jediná osoba, jejíž zájmy nebyly v rozporu se zájmy 

dovolatelky, odpověděl, že měla možnost na tuto schůzku přizvat další nezávislou osobu a této 

možnosti nevyužila. 

Naproti tomu Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 2134/13, uvedl, 

že i pokud jsou splněny podmínky pro písemné právní jednání osoby, která nemůže nebo neumí 

číst či psát, a nelze se tak dovolat relativní neplatnosti pro nedostatek formy, lze stále namítat 

 

54 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 141–143. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 

55 LASÁK, Jan. § 161. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 834. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 

56 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 149–150. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 
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nedostatek vůle jednající osoby při uzavření smlouvy. Opačné závěry, ke kterým dospěl 

v předcházejícím řízení Nejvyšší soud, označil ústavní soud za zjevně formalistické a odtržené od 

reálného života.57 

Zajímavý judikát z nedávné doby se týkal požadavku písemné formy reklamace dle CMR 

(Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb.). Ta v čl. 32 odst. 2 stanoví, že písemná reklamace staví běh 

promlčecí doby až do dne, kdy dopravce reklamaci písemně odmítne a vrátí k ní připojené doklady. 

Jedná se o rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 19. 10. 

2016, sp. zn. 31 Cdo 1570/2015. Velký senát zde dovodil, že písemná forma reklamace dle čl. 32 

odst. 2 CMR je dodržena i v případě, kdy je reklamace učiněna prostřednictvím e-mailu bez 

zaručeného elektronického podpisu.58 Odvolací soud při interpretaci chybně užil národní právo 

v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, podle níž se v otázkách neupravených CMR 

užije národní právo. Tento závěr byl Nejvyšším soudem označen za chybný, jelikož se nejedná 

o záležitost, kterou CMR neupravuje, nebo ustanovení, ve kterém na národní právo přímo 

odkazuje. Pojmy je tak třeba interpretovat nezávisle na jejich významu v konkrétním národním 

právu. Velký senát rovněž uvedl, že dosažení obdobného účinku Úmluvy CMR ve všech 

signatářských státech vyžaduje autonomní výklad, který je činěn též s přihlédnutím k účelu, cílům 

a systematickému uspořádání Úmluvy. 

Je nutno podotknout, že písemnost reklamace posuzoval ještě podle dřívější úpravy (tj. § 

40 odst. 4 ObčZ 1964 ve spojení s § 2 písm. a) a b) zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 

dále jen „ElPod“). Dnes je už mimo nového kodexu občanského práva účinné také nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen 

„eIDAS“) a zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

(dále jen „ZSDET“), který jej adaptoval. ZSDET derogoval ElPod. 

V odůvodnění rozsudku velký senát také odkazoval na některá rozhodnutí zahraničních 

soudů jako na pomocné výkladové prameny, jejichž autorita vychází z jejich přesvědčivosti. 

 

57 POLIŠENSKÁ, Petra a kol. Občanské právo hmotné: výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu 

za období leden 2014 až září 2015. Wolters Kluwer, 2016, s. 111. ISBN 9788075520982. 

58 VOJTEK, Petr. Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní. Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. 

Praha: C.H. Beck, 1995-, 2018(7-8), s. 247. ISSN 1211-4405. 



 

 

43 

 

V rozsudku ze dne 26. 4. 1996, sp. zn. 6Ob512/96, Nejvyšší soudní dvůr Rakouské republiky 

dovodil, že písemná forma dle CMR je zachována při použití jak telefaxu, tak telegramu, nezávisle 

na tom, zda se na něm nachází podpis. Požadavek podpisu totiž není Úmluvou CMR upraven. 

Uznal, že písemná forma slouží jednak k tomu, aby se strany „neunáhlily“, jednak pro účely 

dokazování. Prvně zmiňovaný účel byl v daném případě irelevantní. K účelu dokazování pak soud 

uvádí, že ten je splněn při jakékoliv písemné formě. I pokud neobsahuje podpis, je jistě vhodnější, 

než je forma ústní. Soud dále také uznal, že požadavek připojení podpisu jistě slouží i k 

předcházení falšování dokumentů. V případech typů dokumentů, kde úmluva vyžaduje písemnou 

formu, je ovšem zájem třetích osob na zfalšování nepravděpodobný. Této zajišťovací funkci 

podpisu by se tak neměl připisovat přílišný význam. V rozsudku nizozemského nejvyššího soudu 

ze dne 30. 3. 2012 ve věci 10/04572 je písemná forma dle CMR taktéž chápána tak, že zahrnuje 

komunikaci písmem včetně faxu, e-mailu apod. Městský soud v Budapešti se pak v rozsudku ze 

dne 12. 5. 2011, sp. zn. 8. G.40.831/2009/37, vyjádřil k nutnosti opatřit e-mail elektronickým 

podpisem, tento požadavek neshledal odůvodněným. Výklad německého Spolkového soudního 

dvora k výkladu písemné formy pro účely Úmluvy CMR v rozsudku ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. I 

ZR 75/11 stanoví, že postačuje jakákoliv čitelná forma a s ní i telefax, e-mail nebo telegram. 

Tyto závěry se vztahují k požadavku písemné formy na základě CMR. Vyšší relevance by 

mohly nabýt v souvislosti s již zmíněným přijetím eIDAS a ZSDET. V odborných kruzích se totiž 

mluví o možnosti nového výkladu elektronického podpisu. Tyto možnosti výkladu budou 

představeny v následujících kapitolách. 
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3.5. Komparace se zahraniční úpravou 

BGB rozlišuje písemnou formu právního jednání, která je upravena v ustanovení § 12659, 

elektronickou formu, která je upravena v ustanovení § 126a60 a textovou formu, kterou upravuje 

ustanovení § 126b61. 

Pokud je dle BGB předepsána písemná forma zákonem, listina musí být vlastnoručně 

podepsána jednajícím, nebo je třeba podpis nahradit úředně ověřeným vlastním znamením. Pokud 

bylo připraveno jen jedno vyhotovení, podpisy stran se musí nacházet na téže listině. Pokud bylo 

vyhotoveno více stejnopisů, postačí, když strana podepíše dokument, který je určen druhé straně. 

Pokud to zákon nevylučuje, písemná forma může být nahrazena elektronickou formou. Notářský 

zápis může rovněž nahradit písemnou formu. 

 

59 V originálním znění: § 126 Schriftform 

 (1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig 

durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. 

 (2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den 

Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere 

Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 

 (3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 

anderes ergibt. 

 (4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt. 

60 V originálním znění: § 126a Elektronische Form 

 (1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss 

der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur versehen. 

 (2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten 

Weise elektronisch signieren. 

61 V originálním znění: § 126b Textform 

 Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden 

genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes 

Medium, das 

 1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung 

so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums 

zugänglich ist, und 

 2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben. 
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V případě, že je zákonem předepsána textová forma právního jednání, musí v souladu 

s ustanovením § 126b BGB umožňovat čitelné zobrazení, jednající osoba musí být jmenována 

a obsah právního jednání musí být zaznamenán na médiu, které je relativně neměnné. Zákon pak 

tuto relativní neměnnost definuje pomocí požadavků, které takové médium musí splňovat. Je třeba, 

aby umožňovalo adresátovi uložit obsah dokumentu tak, aby mu byl přístupný po dobu přiměřenou 

jeho účelu a také umožňovalo pořízení nezměněné kopie. 

Zajímavou úpravu z hlediska případů, kdy uzavření darovací smlouvy vyžaduje písemnou 

formu, můžeme nalézt v Rusku. Jak uvádí Elischer: „Ruský zákonodárce činí formu darovací 

smlouvy závislou nejen na předmětu darování a podobě darovací smlouvy (konsensuální vs. 

reálná), ale i na celkové hodnotě daru a subjektech darování (fyzické osoby vs. právnické osoby). 

Bezformálnost zásadně platí pro reálné darování movitých věcí. Pro tři situace nicméně tamější 

civilní úprava (srov. čl. 574 odst. 2 GK RF) předepisuje obligatorně (pod sankcí neplatnosti) formu 

písemnou: a) jakákoli darovací smlouva (tj. bez ohledu na předmět darování), má-li konsensuální 

podobu, b) darování movitého majetku, je-li dárcem právnická osoba 117) a hodnota daru 

přesahuje tři tisíce rublů, c) darování nemovitého majetku, kterážto darovací smlouva podléhá 

nadto povinné státní registraci.“62 

Anglické právo vyžaduje písemnou formu, pokud jde o půjčku na déle než 3 roky, tak 

musela být stvrzena listinou. Dalším případem byl jednostranný slib plnění, pokud měl být 

vymahatelný, musel být rovněž zaznamenán v listině. Základním požadavkem kladeným na listinu 

je označení slovem prohlášení či smlouva („deed“) nebo indikace, že má mít takové právní účiky. 

Musí být rovněž podepsána vystavitelem (s jedním svědkem, který je schopen doložit pravost 

podpisu), případně na jeho pokyn (v takovém případě jsou zapotřebí dva svědci). Listina musí být 

uvedena v život, jednající se tedy musí nějakým způsobem zachovat v souladu s jejím obsahem. 63 

Požadavek písemnosti pro vymahatelnost stanovil také zákon o směnkách (Bills of 

Exchange Act 1882) pro směnky, novela zákona o kupních smlouvách (Bills of Sale Act 1878 

(Amendment) Act 1882) pro kupní smlouvy. Naproti tomu smlouvy, kterými jednající disponují 

 

62 ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu / David Elischer. Praha: Wolters Kluwer, 

2016, s. 10. ISBN 9788075522986. 

63 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law Masters, 2003, s. 74–

75. ISBN 1403912254. 
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s půdou, mohou být dle zákona o vlastnictví (Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 

1989) uzavřeny pouze v písemné formě.64 

Odborníci, kteří se zabývají anglickým právem, vedou diskuse o tom, pro které smluvní 

typy by měl být dán požadavek písemnosti. Kontroverze vyvolává například skutečnost, že 

ručitelská smlouva (contract of guarantee) musí být písemně potvrzena a smlouva o náhradě škody 

(cotract of indemnity) nikoli, ačkoli jsou velmi podobné. Podstatným rozdílem oproti naší právní 

úpravě je, že anglické právo činí rozdíl mezi písemným důkazem či stvrzením uzavření smlouvy 

(must be evidenced in writing) a písemnou formou samotné smlouvy jako podmínkou pro její 

vznik (must be made in writing). Pokud není smlouva řádně stvrzena, jedná se de facto o naturální 

obligaci, závazky z této smlouvy jsou nevymahatelné. Pokud však není dodržena zákonná forma, 

je tato smlouva stižena zdánlivostí, právně neexistuje. Tento rozdíl je zásadní i z praktického 

hlediska, když anglické právo zná nástroj, kterým lze zmírnit přísnou úpravu písemné formy, a to 

doktrínu částečného plnění (doctrine of part performance). Ta spočívá v tom, že plnila-li jedna 

strana závazek ze smlouvy, která nebyla písemně potvrzena, ač být měla, může se domoci plnění 

druhou stranou. Tuto doktrínu je nicméně možné aplikovat pouze na první druh vady, tedy absenci 

písemného důkazu či stvrzení. V případě vady druhé smlouva de iure vůbec neexistuje a zmíněnou 

doktrínu tedy aplikovat nelze.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Ibid. 

65 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law Masters, 2003, s. 76–

79. ISBN 1403912254. 
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4. Konkludentní právní jednání 

Osoba právně jedná konkludentní formou v případě, že projeví svoji vůli jinak než slovy. 

Samotné slovo konkludentní znamená „ten, jenž je v něčem obsažen“. Jednající tedy nepoužívá 

slova, právní jednání je obsaženo v jejím faktickém jednání (chování). Jeho vůle musí objektivně 

zřejmá. Konkludentní právní jednání je třeba rozlišovat od případu, kdy by měla osoba jednat 

mlčky, jelikož mlčení nemůže samo o sobě vyjadřovat vůli jednající osoby. Z mlčení musí být 

možné usoudit, že se skutečně jedná o projev vůle s konkrétním obsahem.  Kritériem, které 

užíváme pro rozlišení právně relevantního konkludentního právního jednání a právně irelevantního 

právního jednání mlčky, je faktické chování či jednání osoby, která měla právně jednat.66 

Existenci určité činnosti vedle mlčení je třeba posuzovat s přihlédnutím k zásadě 

vigilatibus iura skripta sunt (přáva náleží bdělým) a nemo turpitudinem suam allegare potest (nikdo 

nemůže těžit ze své vlastní nepoctivosti). Současné občanské právo rovněž preferuje platnost 

právního jednání a snaží se ji zachovat. V hraničních případech, kdy se například zdá, že osoba 

fakticky nejednala, ale můžeme dojít k závěru, že jednala konkludentně tím, že něco strpěla 

a druhá strana byla v dobré víře, bychom se tedy zřejmě měli přiklonit k výkladu, který se vysloví 

ve prospěch platnosti právního jednání a bude umožňovat ochranu dobré víry druhé strany. 

  Základem úpravy konkludentního právního jednání je ustanovení § 546 ObčZ, které 

stanoví mimo možnosti jednat výslovně také možnost jednat jiným způsobem. Ten ale nesmí 

vzbuzovat pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit. Projev vůle tedy musí být natolik 

určitý, aby o obsahu projevené vůle nevzbuzoval jakékoli pochybnosti. Častým praktickým 

příkladem je konkludentní uzavření kupní smlouvy v supermarketu tím, že osoba zaplatí 

u pokladny požadovanou částku nebo konkludentní souhlas s přepravními podmínkami nástupem 

do dopravního prostředku hromadné městské dopravy.  

Komentářová literatura definuje konkludentní právní jednání jako faktické chování, ze 

kterého je patrná vůle jednajícího, která je právně relevantní. Jako příklady uvádí mimo kývnutí 

hlavou na znamení souhlasu nebo výběr předmětu právního jednání ukázáním prstem. Je zřejmé, 

že konkludentní právní jednání bude třeba zásadně kombinovat s jinou formou právního jednání, 

 

66 DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 157. ISBN 9788075521873. 
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jelikož je obtížně představitelné, že by obě strany právního jednání byly schopny definovat jeho 

obsah pouze s pomocí mimoslovních prostředků.67 

Dalším podstatným ustanovením, které upravuje konkludentní přijetí nabídky, je 

ustanovení § 1744 ObčZ. Osoba může přijmout nabídku tak, že se podle ní zachová, zejména 

pokud poskytne nebo přijme plnění. Zákon stanoví, že je nutné přihlédnout k obsahu nabídky (tj. 

zda z jejího obsahu vyplývá možnost ji takto přijmout), praxi mezi stranami nebo obvyklosti. Za 

naplnění jednoho z těchto předpokladů lze přijmout nabídku konkludentně.  

Tyto předpoklady jsou stanoveny na ochranu oferenta. Pokud by totiž bylo v rozporu s jeho 

vůli a očekáváním, aby oblát přijal nabídku tím, že se podle ní zachová, mohl by být tímto přijetím 

poškozen. Účinnost takového přijetí totiž nastává již samotným oblátovým jednáním v souladu 

s učiněnou nabídkou.68 Oproti standardnímu postupu nedochází k doručení akceptačního projevu 

vůle obláta oferentovi. Oferent by se tedy při absenci zákonných podmínek pro možnost uplatnění 

konkludentního přijetí mohl v určitých případech ocitnout v právní nejistotě. Ochrana je 

oferentovi také poskytována požadavkem, aby ke konkludentnímu přijetí návrhu došlo v 

akceptační lhůtě.69 

 

4.1. Vývoj právní úpravy 

4.1.1. Právní úprava před účinností zákona č. 40/1964 Sb. 

Již v kodexu ABGB kladl zákonodárce zvláštní důraz na skutečnost, že konkludentní 

právní jednání nesmí vzbuzovat pochybnosti o obsahu vůle jednajícího. Zde však ještě zákon ještě 

výslovně uváděl, že se jedná toliko o pochybnosti rozumné. 

Těžiště právní úpravy konkludentního právního jednání za účinnosti ABGB spočívalo 

v jeho ustanovení § 863. Toto ustanovení znělo následovně: „Vůli lze projeviti nejen výslovně 

slovy nebo znameními vůbec obvyklými, nýbrž i mlčky takovými činy, které, uváží-li se všechny 

 

67 HANDLAR, Jiří. § 546. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 1952. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 

68 HULMÁK, Milan. § 1744. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–

2054). Praha: C.H. Beck, 2015, s. 130. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 

69 PELIKÁNOVÁ, Irena a Robert. § 1744. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V.. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 53. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
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okolnosti, nedávají rozumné příčiny pochybovati, že vůle jest. Strany významu a účinku činů 

a opominutí hleděti jest k obyčejům a zvyklostem poctivého obchodu.“ 

Konkludentní právní jednání bylo tedy platné za předpokladu, že nevzbuzovalo rozumné 

pochybnosti o obsahu vůle jednajícího. Při interpretaci obsahu jakéhokoli právního jednání bylo 

nutné přihlédnout k obyčejům a zvyklostem poctivého obchodu. Tzv. projevem mlčky však nebylo 

mlčení jednající strany, nýbrž aktivním přitakáním k cizímu projevu.70 

Konkludentní přijetí nabídky pak upravovalo následující ustanovení § 864 ABGB, které 

stanovilo, že oblát mohl přijmout nabídku tím, že se podle ní zachoval ve lhůtě určené nebo 

přiměřené. To však bylo možné jen za předpokladu, že podle povahy jednání nebo obchodních 

zvyklostí nebylo možné očekávat výslovné přijetí.  

 

4.1.2. Právní úprava v zákonech č. 40/1964 Sb. a č. 513/1991 Sb. 

Ustanovení § 35 odst. 1 ObčZ 1964 stanovilo, že projev vůle může být učiněn výslovně 

nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. Již předchozí 

úprava tedy explicitně uznávala možnost konkludentního právního jednání, které bylo vyjádřeno 

jinak než slovy. 

K výkladu právních jednání učiněných takovýmto způsobem pak stanovil zákon v § 35 

odst. 3 ObčZ 1964, že se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom 

se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon 

určen. Jako hlavní kritérium sloužila obvyklost. Vůle jednajícího byla paradoxně toliko vedlejším 

a doplňujícím kritériem. Tento přístup však dává smysl, právě v kontextu § 35 odst. 3 in fine ObčZ 

1964, tedy potřebě chránit dobrou víru adresáta právního úkonu. Pokud nebyl právní úkon, nemohl 

si být adresát jist vůlí jednajícího. Lze však dovodit, že pokud byla adresátovi vůle jednajícího 

dostatečně známa, musela by převážit nad tím, co způsob vyjádření obvykle znamená. 

Obchodní zákoník, zák. č. 513/1991 Sb. poněkud kostrbatě vyjadřoval možnost akceptace 

návrhu na uzavření smlouvy mezi podnikateli konkludentním jednáním v § 275 odst. 4 ObchZ. 

Vycházel z návrhu na uzavření smlouvy, zavedené praxe stran a obchodních zvyklostí. Pokud 

 

70 § 863. ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 

43. Komentáře velkých zákonů československých. ISBN 80-85963-64-7. 
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tomu nebránily, přiznával stranám možnost vyjádřit akceptaci provedením určitého úkonu bez 

vyrozumění navrhovatele. Jako demonstrativní příklad bylo uvedeno odeslání zboží a zaplacení 

kupní ceny. Podmínkou bylo provedení takového úkonu před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu 

a jeho provedením byla akceptace účinná. Podstatné je, že toto pravidlo znamenalo výjimku 

z obecného pravidla, že je úkon účinný od okamžiku, kdy dojde druhé straně, či kdy se o něm 

druhá strana dozví.  

Autoři komentářové literatury dospěli k závěru (s ohledem na příklady, které zákonodárce 

uvedl), že za souhlas je třeba považovat každé jednání, z něhož vyplývá souhlas i nepřímo.71 Tuto 

interpretaci lze s ohledem na povahu a potřeby obchodních vztahů považovat za správnou. 

Korektivem by měly být obchodní zvyklosti a zavedená praxe stran. Pokud jedna ze stran učiní 

úkon, který lze s ohledem na zvyklosti a zavedenou praxi považovat za akceptaci, mělo by takové 

jednání jít v obchodním styku k její tíži.  

Na druhou stranu se však objevila restriktivní judikatura. Nejvyšší soud České republiky 

ve svém rozsudku ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 29 Odo 740/2004 uzavřel, že akceptace dle ustanovení 

musí být dostatečně určitá a srozumitelná. Dále Nejvyšší soud dovodil novou podmínku časové 

návaznosti konkludentního úkonu vůči návrhu na uzavření smlouvy z hlediska včasnosti jeho 

akceptace.  

Obecně je třeba nahlížet na judikatorní formulování dodatečných požadavků nad rámec 

zákona negativně, jelikož to podrývá princip právní jistoty adresátů právní normy. Nicméně 

požadavek časové návaznosti je poměrně logický a očekávatelný. Měl by však být uplatňován 

v obchodních vtazích spíše restriktivně, tedy v případech, kdy byla údajná konkludentní akceptace 

učiněna s tak výrazným časovým odstupem, že je zřejmé, že ji nelze za akceptaci vůbec považovat. 

Z citovaného rozsudku bohužel není zřejmé, k jakému časovému odstupu v daném případě došlo. 

K zajímavému závěru dospěl Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku ze dne 22. 5. 2013, 

sp. zn. 25 Co 99/2013. Soud dovodil, že vyplnění formuláře na internetové stránce a zaškrnutí 

políčka souhlasu s "podmínkami" nelze považovat za projev vůle uzavřít smlouvu, když byla 

informace, že návštěvník internetové stránky uzavírá smlouvu a její podstatné náležitosti teprve 

v těchto podmínkách. Soud zdůraznil, že normálně opatrný člověk by při vyplnění uvedeného 

formuláře neočekával, že uzavírá smlouvu. Tento formulář by mohl považovat za žádost 

 

71 TOMSA, Miloš. § 275. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, a kol. Obchodní zákoník. 13. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2010, s. 926. ISBN 978-80-7400-3547. 
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o poskytnutí úvěru. Mohl také předpokládat, že se podmínky týkají toliko poskytovaných osobních 

údajů, pravdivosti apod. 

Na tento rozdudek zajímavě reagoval Pulkrábek.72 Uvedl, že v daném případě šlo o střet 

soupeřící teorie vůle a teorie projevu. Teorie projevu spočívá v tom, že musí být dán „oprávněný 

předpoklad“ adresáta, že jednající vyjádřil vůli nějak právně jednat. Teorie vůle naopak klade 

důraz na skutečnou vůli jednajícího. Krajský soud v Plzni však nepoužíval v odůvodnění tyto 

teorie. Svoje odůvodnění naopak založil na oprávněném předpokladu návštěvníka internetových 

stránek, že svojí faktickou činností uzavírá smlouvu. 

Nejvyšší soud v rozsudku 32 Cdo 5298/2007 poněkud kontroverzně dovodil, že možnost 

aplikace § 275 odst. 4 ObchZ a konkludentního přijetí návrhu, jsou vyloučeny v případě uzavírání 

dohody o změně smlouvy. Tento právní názor byl doktrínou oprávněně kritizován.73 Skutkový 

stav v dané věci spočíval v tom, že měla údajně žalovaná strana navrhnout změnu smlouvy 

prostřednictvím údaje v dodacím listu. Jednalo se o změnu způsobu dopravy, když bylo v dodacím 

listu uvedeno "autem odběratele".  

Soud prvního stupně uzavřel, že pokud žalobce po přijetí dodacího listu a faktury tuto 

částečně uhradil, šlo o akceptaci návrhu na změnu smlouvy. Odvolací soud právní názor soudu 

prvního stupně nepřevzal, ale potvrdil jeho rozsudek na základě jiné argumentace. Dovolací soud 

uzavřel, že dodací list nemůže být návrhem na změnu závazku, protože "jde o doklad evidenčního 

a kontrolního významu vázaný svou povahou k okamžiku zániku závazku prodávajícího, nikoli 

o listinu zachycující jeho projev vůle směřující ke změně obsahu smlouvy". Závěr o nemožnosti 

konkludentně změnit obsah závazku pak bez dalšího odůvodnil systematickým zařazením § 275 

odst. 4 ObchZ a jeho formulací.  

Se závěrem dovolacího soudu ohledně nemožnosti učinit návrh na změnu smlouvy 

prostřednictvím dodacího listu lze s výhradami souhlasit. Pokud na situaci nahlédneme z pohledu 

běžných smluvních stran bez zavedené praxe, strana nemůže očekávat takový návrh v dodacím 

listu, a tak jej snadno může přehlédnout. Takové přehlédnutí by jí ani nebylo možno přičítat k tíži 

v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt, jelikož by návrh v takovém dokumentu 

rozumně uvažující strana neočekávala.  

 

72 PULKRÁBEK, Zdeněk. 8. Uzavírání smlouvy prostřednictvím souhlasu s obchodními podmínkami. Soudní 

rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 1995-, 2014(1), 18. ISSN 1211-4405. 

73 HULMÁK, Milan. § 1744. In: HULMÁK, Milan, a kol. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 130. 
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Tento předpoklad ale neplatí, pokud strany mezi sebou mají zavedenou praxi a již 

k takovému návrhu a jeho vědomé (výslovné nebo i konkludentní) akceptaci došlo. Pak by již obě 

strany musely takovou možnost očekávat.  

Co se týče závěru o nemožnosti konkludentně přijmout změnu závazku, tento by neměl být 

příjímán. Je tomu tak proto, že na změny závazků by zásadně měly být aplikovány shodné formální 

požadavky jako na jejich vytvoření. Je však nutno zpozornět při posuzování takové akceptace. 

Pokud by šlo o jednání, které by bylo možno považovat za jednání v souladu jak s novou, tak i s 

původní nabídkou, nebude zřejmě možné jej uznat jako akceptaci, pokud se neprokáže vůle 

jednajícího, změnu akceptovat. Vůle jednajícího by při konkludentním jednání totiž neměla 

vzbuzovat rozumné pochybnosti.  

Na druhou stranu, pokud by faktické jednání bylo v souladu pouze s novou nabídkou nebo 

by mohlo jít o jednání dle obou nabídek, ale bylo by zřejmé, že se jednající zamýšlel chovat podle 

nabídky nové, mělo by takové jednání být považováno za konkludentní akceptaci změny závazku.  

 

4.1.3. Právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. 

Současná právní úprava vychází z dřívější. Ustanovení § 546 ObčZ kopíruje doslova znění 

§ 35 odst. 1 ObčZ 1964, když stanoví, že lze právně jednat výslovně nebo jiným způsobem 

nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit. Plně by se tak měly uplatnit 

závěry, ke kterým jurisprudence dospěla ve vztahu k dřívější úpravě. Pokud by se měly požadavky 

na konkludentní jednání v praxi jakkoli měnit, mělo by docházet spíše k jejich rozvolnění. Je tomu 

tak kvůli důrazu, který současný občanský zákoník klade na bezformálnost právního jednání a na 

autonomii vůle.  

Praktické změny, které lze pozorovat, také nemusí být způsobeny pouze přijetím nové 

právní úpravy, ale také technologickým rozvojem a společenským vývojem. Stále častěji tak 

dochází ke konkludentnímu právnímu jednání s využitím technických prostředků (např. např. 

placení platební kartou, nákup zboží v prodejním automatu).74 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2534/2018 potvrdil, že 

i za účinnosti nové právní úpravy platí judikatorní závěry vyjádřené v rozsudku ze dne 24. 2. 2005, 

sp. zn. 29 Odo 740/2004. Konkludentní právní jednání musí být dostatečně určité a srozumitelné 

 

74 HANDLAR, Jiří. § 546. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1952.) 
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a musí být dána dostatečná časová návaznost konkludentního jednání vůči návrhu na uzavření 

smlouvy. 

Ustanovení § 275 odst. 4 ObchZ bylo nahrazeno § 1744 ObčZ, které stanoví možnost 

konkludentní akceptace. Přihlíží se opět k obsahu nabídky nebo zavedené praxi mezi stranami 

a rovněž k obvyklosti. Jako demonstrativní příklad je uvedeno poskytnutí nebo přijetí plnění. 

Přijetí nabídky je stejně jako za předchozí úpravy účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo. 

Podmínkou je, že došlo k jednání "včas". Stejně jako za účinnosti předchozí úpravy slovo "včas" 

znamená, že k jednání došlo před uplynutím lhůty k akceptaci. Nicméně je zde zásadní rozdíl 

v tom, že zatímco § 275 odst. 4 ObchZ se aplikoval jen na obchodní vztahy mezi podnikateli, 

§ 1744 je možno aplikovat obecně. 

 

4.2. Aplikační praxe 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 19. 08. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013 dovodil, 

že účastník právního jednání může jednat konkludentně toliko v případě, že nejednal výslovně. 

Pokud by účastník projevil svoji vůli výslovně, není možné vést úvahy ve směru, že mohl 

konkludentně vyjádřit vůli opačnou, s výjimkou případu, ve kterém by toto konkludentní jednání 

nevzbuzovalo pochybnost o tom, že měl jednající v úmyslu změnit svou dříve výslovně 

vyjádřenou vůli. V daném případě se pokoušel zaměstnavatel interpretovat faktické jednání 

zaměstnance – odevzdání ochranného oděvu a pomůcek nejen jako připravenost uzavřít dohodu o 

rozvázání pracovního poměru, ale jako faktické uzavření takové dohody.75 Taková interpretace je 

však zcela zřejmě účelová a překračuje právem připuštěné rámce výkladu konkludentního 

právního jednání. 

Při zkoumání a výkladu vůle projevené při konkludentním právním jednání však musíme 

přihlížet k tomu, co faktické jednání osoby v tom kterém postavení obvykle znamená. Ani tzv. 

mentální rezervace (tj. že jednající osoba si skutečně nepřála projevit vůli a pouze se tak tvářila, 

sledovala jiný, než projevený cíl) ani motiv či pohnutka jakožto vzdálenější záměry nejsou 

relevantní. Podstatné jsou pouze skutečnosti hodnotitelné objektivními hledisky, tedy vůle, kterou 

účastník ve skutečnosti projevil. To jsou závěry, které představil Nejvyšší soud ve svém rozsudku 

 

75 POLIŠENSKÁ, Petra a kol. Občanské právo hmotné: výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu 

za období leden 2014 až září 2015. Wolters Kluwer, 2016, s. 40. ISBN 9788075520982. 



 

 

54 

 

ze dne 11. 10. 2004 sp. zn. 21 Cdo 1299/2004.76 Přiznání ochrany takovým niterným představám 

osoby, které jsou (navíc vědomě) v rozporu s tím, co navenek projevuje a dává znát by bylo 

v rozporu se zásadou poctivosti v právním styku. Taková osoba totiž zjevně záměrně klame 

druhého jednajícího s úmyslem dosáhnout skrytého cíle a následně negovat toto právní jednání pro 

vady vůle. 

Tyto závěry rozvedl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 8. 2011, sp. zn. 32 Cdo 

1688/2010. Uvedl, že vůle je projevem psychického nitra člověka, nemůže být proto okolí bez 

dalšího zřejmá. Právně významná je vůle pouze tehdy, pokud je vyjádřena navenek (tedy 

objektivizována) tak, aby byla seznatelná jejich adresátům a dalším osobám. Konkludentní právní 

úkony (jednání) přísluší vykládat především podle toho, co konkrétní způsob jejich vyjádření 

obvykle představuje.77 S těmito závěry lze souhlasit, jelikož tyto osoby projevy vůle mohou 

interpretovat zejména na základě svých zkušeností a pokud svojí vůli konkludentně jednající osoba 

nedá průchod tak, aby byla seznatelná i pro další osoby, nelze o možnosti interpretace hovořit 

vůbec. 

Výše zmíněná rozhodnutí by zřejmě v poměrech dnes účinné právní úpravy neměla potíže 

obstát, nicméně v recentní odborné literatuře, která svým vydáním následovala 2 roky po účinnosti 

současného občanského zákoníku, je uváděno rozhodnutí, které by zřejmě nebylo v dnešních 

poměrech použitelné. Jedná se o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 26 Cdo 

2388/2005.78 Soud zde v citované právní větě uvedl, že nelze jako konkludentní uzavření nájemní 

smlouvy, jejímž předmětem je byt, považovat mlčení, tj. faktické strpění užívání bytu žalovanými 

ze strany žalobce a placení úhrad za pronájem bytu.  

Nejvyšší soud nepostupoval správně ani za účinnosti staré úpravy, když toto faktické 

jednání je spíše jednáním v souladu se smlouvou a jako takové by mělo být posuzováno jako 

konkludentní právní úkon (nikoli mlčení). Jako kritiku citovaného rozhodnutí lze také uvést, že i 

mlčení samo o sobě může být za určitých okolností konkludentním právním jednáním. Melzer 

 

76 POLIŠENSKÁ, Petra a kol. Občanské právo hmotné: výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu 

za období leden 2014 až září 2015. Wolters Kluwer, 2016, s. 40–41. ISBN 9788075520982. 

77 POLIŠENSKÁ, Petra a kol. Občanské právo hmotné: výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu 

za období leden 2014 až září 2015. Wolters Kluwer, 2016, s. 41. ISBN 9788075520982. 

78 POLIŠENSKÁ, Petra a kol. Občanské právo hmotné: výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu 

za období leden 2014 až září 2015. Wolters Kluwer, 2016, s. 41. ISBN 9788075520982. 
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zastává názor, že se nelze plně ztotožnit s ani jednou z dogmatických tezí spojených s mlčením, a 

sice že mlčení znamená souhlas a že mlčení znamená nesouhlas.79 

Nečinnost je ve výše uvedeném případě v rozporu se zásadou poctivosti a se zásadou 

vigilantibus iura skripta sunt. Také si lze jen obtížně představit, jak by žalovaní získali přístup 

k platebním údajům žalobce, jinak než že by jim tyto údaje žalobce sdělil. Nadto lze v závěru 

uvést, že i pokud by bylo dané rozhodnutí aprobováno Nejvyšším soudem za účinnosti staré 

úpravy, současný občanský zákoník výrazně posílil ochranu nájemce bytu a chrání ji jako 

statusově slabší stranu. 

4.3. Komparace se zahraniční úpravou 

Ustanovení § 151 BGB nadepsané akceptace bez vyrozumění navrhovatele stanoví, že 

smlouva vznikne akceptací nabídky bez nutnosti vyrozumět navrhovatele, pokud vyrozumění 

nelze očekávat s ohledem na zavedenou praxi nebo pokud se navrhovatel vzdá práva na 

vyrozumění.80 Okamžik, kdy nabídka pozbyde platnosti je určen v souladu s úmyslem 

navrhovatele vyjádřeným v nabídce nebo vyplývajícím z okolností. Jedná se tedy o velmi podobné 

ustanovení jako § 1744 ObčZ. 

Code civil říká v čl. 1133, že základní vlastnosti plnění jsou ty, které si strany výslovně 

nebo konkludentně sjednaly a které strany vzaly v úvahu při uzavírání smlouvy. Zajímavá je 

podmínka, že strany musí vzít podmínky při uzavírání smlouvy v úvahu. Pravděpodobně jde o jiný 

způsob, jak vyjádřit, že o obsahu konkludentního jednání nemá být pochyb. Druhá strana by tento 

obsah měla bez potíží seznat a vzít jej v úvahu při uzavírání smlouvy.81 Čl. 1173 stanoví, že 

formální požadavky, jež jsou uložené za účelem existence důkazu o uzavření smlouvy nebo 

 

79 MELZER, Filip. § 546. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 516-517. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 

80 V originálním znění: § 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden 

 Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden 

gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist 

oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag erlischt, bestimmt sich nach 

dem aus dem Antrag oder den Umständen zu entnehmenden Willen des Antragenden. 

81 V originálním znění: Article 1133 

 Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en 

considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation 

de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à 

cette qualité. 
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dokladu o uzavření smlouvy, jež se týká třetí osoby, nemají vliv na platnost uzavření smlouvy.82 

Pokud tedy nebyl dodržen požadavek formy, který zákon stanoví pro důkazní účely, nemá to vliv 

na platnost smlouvy. Takový závěr by bylo možné v našich poměrech dovodit za použití § 580 

odst. 1 ObčZ, podle kterého je neplatné právní jednání, které je v rozporu se zákonem, jen pokud 

to vyžaduje smysl a účel zákona. Poté se v Code civil objevují také kazuistická ustanovení 

o konkludentním právním jednání. Například pokud dle čl. 1215 uplyne doba, na kterou byla 

uzavřena smlouva na dobu určitou, nicméně strany pokračují v jejím plnění, dojde k jejímu 

konkludentnímu prodloužení, které má stejné účinky jako obnovení smlouvy.83  

Stejně jako náš občanský zákoník vychází Code civil z premisy, že mlčení neznamená 

souhlas, jak je vyjádřeno v čl. 1120.84 Výjimkou jsou případy, kde tak určí právní předpis 

zvyklosti, obchodní praxe nebo jiné zvláštní okolnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 V originálním znění: Article 1173 

 Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. 

83 V originálním znění: Article 1215 

 Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter 

les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. 

84 V originálním znění: Article 1120 

 Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations 

d'affaires ou de circonstances particulières. 
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5. Nové formy právních jednání 

S novými technologiemi přichází výzva v podobě vztažení existující a platné úpravy formy 

právních jednání na právní jednání učiněná s pomocí těchto technologií. Současná právní úprava 

je však ve vztahu k těmto technologiím bohužel poměrně strohá, subsumování norem na skutkový 

děj tedy v praxi často přináší zajímavé otázky. Jakkoli je tato oblast z právního hlediska zajímavá 

a nabízí množství odborných diskuzí, je poměrně problematické, že úprava takové každodenní 

záležitosti (zejm. v oblasti obchodu a obchodního práva, ale také spotřebitelského práva) jako je 

uzavírání smluv po internetu je takto nejasná.  

V těchto případech dochází ke střetu několika principů, ideí, skutečností a snah 

zákonodárce: (i) preference platnosti právního jednání, (ii) snahy předcházet možnosti vydávat se 

v právním styku za jinou osobu, (iii) potřebě právně reflektovat realitu. Body (i) a (iii) stojí na 

jedné straně a vytvářejí na zákonodárce tlak, aby jednání prostřednictvím nových technologií 

nebyla diskriminována. S tím je ale spojena obava, aby tato možnost nebyla zneužita některými 

osobami k újmě druhých, na kterou je reagováno bodem (iii). 

Výše uvedené lze nastínit pomocí praktického případu nákupu na e-shopu. V dnešní době 

je naprostou samozřejmostí uzavření kupní smlouvy po internetu, kupující tuto možnost vyžadují, 

protože nabízí pohodlnou alternativu tradičnímu nákupu. Stačí na internetových stránkách 

prodejce vložit zboží do digitálního nákupního košíku, vyplnit objednávkový formulář a vyčkat 

na potvrzující e-mail. Většina prodejců ve svých všeobecných obchodních podmínkách považuje 

právě okamžik doručení potvrzujícího e-mailu za moment uzavření kupní smlouvy.  

Bylo by přece velmi jednoduché, aby se osoba A v rámci tohoto procesu vydávala za osobu 

B (pokud známe její kontaktní údaje) a bez jejího vědomí ji tak smluvně zavázala. Pokud by bylo 

z dostupných informací zřejmé, že osoba A není kupujícím, mohli bychom se s touto situací 

vypořádat s pomocí pravidel o nepřikázaném jednatelství a namísto osoby B, jejíž identifikační 

údaje objednávka obsahuje, by byla zavázána osoba A. Není to ale tak jednoduché, hlavním 

problémem jednání pomocí technologických prostředků je, že v případě, že neužijeme dodatečný 

ověřovací mechanismus, nedokážeme spolehlivě říci, kdo skutečně jednal. V daném případě bude 

problém představovat pouze identifikace kupujícího, za e-shop zpravidla se zákazníkem 

komunikuje zaměstnanec, popřípadě (v dnešní době stále častěji) automatický systém. Zda 

a v jakých případech je činnost automatického systému způsobilá zavázat obchodníka (zejména 
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v případě chyby funkčnosti) je zajímavou otázkou, která se nabízí, nicméně na stránkách této práce 

jí nebude věnován prostor, jelikož již nesouvisí s tématem práce. 

 

5.1. Vývoj právní úpravy 

Počátek právní úpravy elektronického právního jednání můžeme spatřovat 

v § 24a hospodářského zákoníku, který umožnil učinit písemný právní úkon telegrafickými 

a dálnopisnými sdělení a projevy učiněné prostředky výpočetní techniky nebo jiné techniky 

zpracování a přenosu dat. Podpis za organizaci bylo možné při užití těchto prostředků nahradit 

dohodnutým kódem. 

Na to navazovala úprava v ustanovení § 40 odst. 4 občanském zákoníku z roku 1964. Je 

zcela zřejmé, že tento odstavec byl do občanského zákoníku přidán novelou, konkrétně se jedná 

o zák. č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. V důvodové zprávě 

zákonodárce uvedl: „Nové znění odstavce 2 reaguje na rozšířené možnosti běžně používané 

techniky v právním styku účastníků. Připojené odstavce 3 a 4 obdobně respektují dosažený stupeň 

rozvoje technických pomůcek umožňujících činit právní úkony; současně se odstraňují pochybnosti 

praxe v některých zvláštních případech právních úkonů.“85 Došlo tedy ke zrovnoprávnění 

tradičních písemností a písemností elektronických či technických.86 

Zákonodárce tedy již v roce 1991 spatřoval nutnost nějakým způsobem upravit 

elektronická právní jednání a ratio § 40 odst. 2 ObčZ 1964, který stanovil, že písemně uzavřená 

dohoda může být měněna jen písemně, bylo znemožnit změny pomocí technologických 

prostředků, které nesplňují požadavky odst. 4, a jednání jejich prostřednictvím tedy není 

ekvivalentem tradičního písemného právního úkonu. V roce 2000 pak zákon o elektronickém 

podpisu doplnil dikci odstavce 3 o větu: „Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může 

být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů.“ Je třeba si všimnout, že zákonodárce zvolil 

připouštěcí tvar (může), nikoli rozkazovací (musí). Tedy i takové elektronické právní úkony, které 

nebyly elektronicky podepsány, bylo třeba vnímat jako platné právní úkony, i když zřejmě 

nesplňovaly požadavky odst. 4 a nebyly postaveny na roveň písemným právním úkonům. Hlavním 

účelem elektronického podpisu je totiž spolehlivá identifikace jednající osoby. 

 

85 Důvodová zpráva k zákonu č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 

86 HULMÁK, Milan. § 40. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 

s. 359. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6. 
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V současnosti je jádrem úpravy elektronického právního jednání § 562 ObčZ, který 

v prvním odstavci stanoví, že je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném 

elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení 

jednající osoby. V druhém odstavci jsou pak založeny dvě vyvratitelné domněnky spolehlivosti 

záznamů o právním jednání. První z nich je obecná, vztahuje se na jakékoli provádění záznamů, 

je dána, provádějí-li se záznamy systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. Druhá 

domněnka se vztahuje pouze na podnikatele, uplatní se, byl-li záznam pořízen při provozu závodu 

a dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu. Tyto domněnky se uplatní zejména v rámci 

dokazování. 

Podle § 3026 odst. 1 ObčZ platí všechna ustanovení zákoníku o listinách i pro jiné 

písemnosti bez zřetele na jejich podobu, to však jen za předpokladu, že to nevylučuje povaha 

písemnosti. Občanský zákoník tedy stanoví rovnost listin a elektronických písemností bez ohledu 

na formu. Aplikaci tohoto ustanovení vylučují zejména holografní listiny (závěť), u kterých je 

bezpodmínečně nutný vlastnoruční podpis jejich pořizovatele.87  

Požadavek na umožnění zachycení obsahu v praxi nepředstavuje výkladové problémy, 

většina elektronických prostředků jej splňuje. Počítačové programy (či obecněji software), které 

tento požadavek splňovat nebudou, budou v praxi zpravidla takové, u kterých byly podniknuty 

určité kroky, aby bylo záznamu informací z programu zamezeno. Takové programy ale nejsou 

běžně uživateli k právnímu jednání užívány, jelikož mají většinou zcela odlišný účel. Naopak 

většina standardního softwaru či dokonce webových služeb svá data automaticky zálohuje nebo 

alespoň zálohování dat umožňuje a zachycení obsahu právního jednání v takovém případě 

nepředstavuje problém. 

Problematičtější je bezesporu požadavek na možnost určení jednající osoby a otázka 

nutnosti tzv. elektronického popisu. Určení jednající osoby je většinou zajištěno opatřením 

elektronické písemnosti elektronickým podpisem. Nicméně elektronický podpis nemusí být 

přítomen a zároveň může být ověřena totožnost jednající osoby jiným způsobem. Otázkou, která 

se nabízí, je vztah mezi § 561 odst. 1 ObčZ a § 562 odst. 1 ObčZ. Kment představuje čtyři možnosti 

interpretace.88 První výklad zastával Sokol a spočívá v tom, že písemná forma je zachována vždy, 

 

87 KORBEL, František, MELZER, Filip. Písemnost, elektronický a biometrický podpis v elektronickém právním 

jednání. Bulletin advokacie. 2014, č. 12, s. 31-36. ISSN 1210-6348. 

88 KMENT, Vojtěch. Elektronické právní jednání: analýza s důrazem na využití elektronického podpisu a elektronické 

pečeti podle práva EU, České republiky a Německa. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 86-90. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-814-8. 
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když je obsah právního jednání zachycen písmem, autentický a tato autentičnost je prokazatelná.89 

Druhý výklad zastávají Melzer, Korbel a Tichý. Tvrdí, že pokud je připojen elektronický podpis, 

je písemná forma splněna, ale zároveň může být splněna dle § 562 odst. 1, který je lex specialis.90, 

91 Třetí výklad zastává Hrdlička a stojí na tom, že podpis musí být zahrnut vždy a § 562 není lex 

specialis vůči § 561.92 Čvrtý výklad nabízí ke zvážení Kment. Ten spočívá v komplementaritě § 561 

odst. 1 ObčZ a § 562 odst. 1 ObčZ. Požadavky § 562 odst. 1 ObčZ mohou složit jako "konjukční 

filtr" minimálních požadavků na dodržení písemné formy v elektronické podobě. 

Autor se ztotožňuje se čtvrtým výkladem, jelikož dle § 3026 odst. 1 ObčZ platí všechna 

ustanovení zákoníku o listinách i pro jiné písemnosti bez zřetele na jejich podobu a je nutné 

vycházet z premisy racionálního zákonodárce. Pokud by byl § 562 odst. 1 ObčZ lex specialis vůči 

§ 561 odst. 1 ObčZ in fine, druhé ustanovení by bylo takřka obsoletní. Naopak, pokud 

uvažujeme o § 562 odst. 1 ObčZ jako o doplňujícím požadavku pro elektronické písemnosti, dává 

existence obou ustanovení smysl a je v souladu s předpokladem racionálního zákonodárce.  

Ne vždy bude totiž právní jednání obsahující prostý elektronický podpis umožňovat 

(trvalejší) zachycení jeho obsahu, tj. ochranu proti změnám, a určení jednající osoby 

(autentifikaci). Zejména požadavek zachycení obsahu poukazuje na dodatečné náležitosti 

elektronického právního jednání v písemné formě. Jinak by bylo možné přiznat účinky například 

wordovskému dokumentu, který bude obsahovat jméno a příjmení (prostý elektronický podpis). 

Nic ovšem nezaručuje, že dokument nevytvořil někdo jiný nebo že nebylo do obsahu dokumentu 

následně zasaženo. Takový dokument jistě nemůže být písemným právním jednáním. Proto by 

mělo být dodržení písemné formy přiznáno s ohledem na okolnosti případu jen takovému 

elektronickému právnímu jednání, které je v souladu jak s § 561 odst. 1 ObčZ, tak s § 562 odst. 

1 ObčZ.  

Ideálně by měl soud posuzovat naplnění těchto požadavků s ohledem na okolnosti 

individuálního případu. I při použití prostého elektronického podpisu bude v některých případech 

 

89 SOKOL, Tomáš. Ještě k elektronickému dokumentu. Bulletin advokacie: stavovský časopis české advokacie. Praha: 

[Ústředí české advokacie], 1971-, 2002(3). ISSN 1210-6348. 

90 KORBEL, František, MELZER, Filip. Písemnost, elektronický a biometrický podpis v elektronickém právním 

jednání. Bulletin advokacie. 2014, č. 12, s. 31-36. ISSN 1210-6348. 

91 TICHÝ, Luboš. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 377-388. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-370-8. 

92 HRDLIČKA, Miroslav. § 562. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014, 2024–2026. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.  
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možné dovodit jejich naplnění. Navíc pro většinu (sic!) právních jednání není stanoven požadavek 

písemnosti.  

Dříve elektronické podpisy upravoval zákon o elektronickém podpisu (ElPod). Ten však 

již byl derogován o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (ZSDET), který 

adaptoval nařízení EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu (eIDAS).  

ElPod upravoval několik druhů elektronického podpisu, jednalo se zejména o (prostý) 

elektronický podpis, zaručený elektronický podpis a uznávaný elektronický podpis. ZSDET 

rozlišuje mezi elektronickým podpisem kvalifikovaným, uznávaným a jiným typem 

elektronického podpisu.  

 

5.2. Právní jednání prostřednictvím elektronické pošty 

V českém právním prostředí je nutno rozlišovat mezi právním jednáním učiněným 

prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu, který nemůže naplnit požadavek písemné 

formy a mezi právním jednáním učiněným prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem, 

který může být považován za písemné právní jednání (tomtuto prvku se blíže věnuje kapitola 6.1 

Právní jednání s elektronickým podpisem). Tato kapitola se tedy bude zabývat možností dosáhnout 

právně relevantních účinků (založení, změny, nebo zániku práv a povinností osob) pomocí e-

mailu.  

Ustanovení § 561 odst. 1 ObčZ v otázce elektronického podpisu toliko odkazuje na zvláštní 

předpis řešící elektronické podepisování písemností (tj. dříve na zákon č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu, od 19. 9. 2016 na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce).  

Písemné právní jednání v elektronické podobě dále řeší ustanovení § 562 odst. 1 ObčZ, 

který vyžaduje: zachycení obsahu jednání, určení jednající osoby. Jak bylo uvedeno výše, toto 

ustanovení deklaruje, že musí být i v elektronické podobě naplněny obecné požadavky písemného 

právního jednání.  

I když však nebude právní jednání opatřeno elektronickým podpisem a nebude tak možné 

jej považovat za písemné právní jednání, zákon nevylučuje, aby takto bylo právně jednáno v jiné 

formě nižšího stupně. Takovou formu by bylo možné nazvat například textovou formou (srov. 

úpravu textové formy v § 126b BGB popsanou v kapitole 3.5 nahořeKomparace se zahraniční 

úpravou). Je s podivem, že občanský zákoník z roku 2014 nevyužil příležitosti rekodifikace a 
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neobsahuje na toto téma žádná obecná ustanovení. Melzer sice zmiňuje ustanovení § 1819 ObčZ, 

které řeší "textovou podobu" a odkazuje na § 126b BGB, nicméně to svým zařazením naznačuje 

primární vztak ke spotřebitelskému právu.93 Pokud se podíváme na zmínky textové podoby v 

občanském zákoníku, můžeme vidět, že je obsahují ustanovení §§ 1823, 1824, 1827, 1828, 1830, 

1843, 1854, 1857, 1866, 2525, 2530a, 2531 a 2533. Jedná se o ustanovení spotřebitelského práva 

a ustanovení o zájezdu. Nicméně s ohledem na to, že není taková forma právního jednání zakázána 

či vyloučena, je možná v souladu se zásadou neformálnosti právního jednání vyjádřené v 

ustanovení § 559 ObčZ. 

Pokud bude e-mail opatřen vyšší formou elektronického podpisu (tj. jiným než prostým), 

budou zpravidla naplněny požadavky § 562 odst. 1 ObčZ. Pokud však bude opatřen toliko prostým 

elektronickým podpisem, situace je složitější.  

Požadavek zachycení obsahu jednání v § 562 odst. 1 ObčZ zpravidla nebude činit 

problémy, problematický je však požadavek určení jednající osoby. Občanský zákoník ani zákon 

o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce bohužel nenabízí jasné odpovědi. Tuto 

otázku je tak v důsledku absence konkrétní právní úpravy řešit minimálně v soukromoprávní 

rovině pomocí složitého výkladu a s pomocí judikatury.  

Naproti tomu veřejnoprávní předpisy, jako jsou správní řád, správní řád soudní, občanský 

soudní řád, či trestní řád, zpravidla obsahují vlastní úpravu formy, kterou lze vůči soudu či jinému 

orgánu veřejné moci činit podání. Tyto úpravy v podstatě vždy vylučují podání v podobě e-mailu, 

který neobsahuje (zaručený) elektronický podpis. 

Pro naplnění požadavku určení jednající osoby v § 562 odst. 1 ObčZ prostřednictvím 

elektronické pošty by mělo být zřejmé, že konkrétní adresa náleží jednající osobě 

a minimalizováno riziko, že se do schránky přihlásila osoba odlišná od jejího zřizovatele a poslala 

zprávu bez jeho vědomí. Při řešení otázky, zda elektronická pošta naplňuje požadavek určení 

jednající osoby, si musíme uvědomit, že jednotlivé schránky elektronické pošty od různých 

poskytovatelů si zdaleka nejsou rovny. Například je možno mít zřízenu adresu elektronické pošty, 

která neobsahuje jméno ani příjmení jejího zřizovatele. Zřizovatel naopak může použít smyšlené 

jméno či jméno jiné osoby a skrývat svoji identitu.  

Dále se také poskytovatelé liší v autentizačních prvcích, které jsou obsaženy v jimi 

poskytovaných schránkách elektronické pošty. Ideálně by měly být individuálně zkoumány, 

 

93 MELZER, Filip. § 3026. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-, s. 1095. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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protože by mohly i při absenci elektronického podpisu (včetně prostého) naplnit požadavky § 562 

odst. 1 ObčZ. K tomuto však zatím judikatura nedospěla.  

Nejčerstvějším příkladem, kdy se soud nezabýval otázkou důvodu požadavku písemnosti 

právního jednání (zde námitek proti výpovědi z nájmu), je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 

5. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1230/2019. Nejvyšší soud v usnesení uzavřel, že "vznesla-li žalobkyně 

Námitky e-mailem ze dne 14. 6. 2016, který nebyl opatřen elektronickým podpisem, je závěr 

odvolacího soudu, že nedodržela písemnou formu Námitek, v souladu s judikaturou Nejvyššího 

soudu."  

V tomto rozhodnutí lze spatřovat několik nedostatků vyplývající z formalistického 

přístupu. Soud se nezabýval vztahem mezi § 561 odst. 1 ObčZ a § 562 odst. 2 ObčZ, což je 

problematické, protože, jak bylo popsáno výše, část doktríny interpretuje druhé ustanovení jako 

lex specialis vůči prvnímu a soud by mohl rozptýlit tyto pochybnosti. Je otázkou, zda nelze 

z rozhodnutí vyčíst, že se soud implicitně přiklonil k interpretaci, že § 562 není lex specialis k § 

561 a elektronické právní jednání musí být vždy podepsáno. Lze se spíše přiklonit k názoru, že 

nikoli a soud tento problém ve svých úvahách vypustil.  

Nicméně soud odkázal na svoji dřívejší judikaturu – usnesení ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 

Cdo 1741/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007 

a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012. Závěry těchto 

rozhodnutí stojí na právním názoru, že "písemná forma právního jednání (ve smyslu § 561 a § 562 

o. z.) předpokládá existenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. Písemnost spočívá v tom, 

že projev vůle jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné náležitosti zachycené v písemném 

textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající 

osoby".  

Tento závěr však pouze autoritativně ukládá, že je pro písemnou formu vždy nutný 

elektronický podpis a neřeší vztah mezi § 561 odst. 1 ObčZ a § 562 odst. 2 ObčZ, a proto jej část 

doktríny nepřijímá. Nejvyšší soud by tedy namísto jeho opakování v mnoha rozhodnutích měl 

přikročit k propracované právní argumentaci, s jejíž pomocí by dospěl k závěru, že § 562 odst. 2 

ObčZ není lex specialis k § 561 odst. 1 ObčZ a dovodit namísto toho například vztah 

komplementarity, který byl popsán v závěru kapitoly 5.1 Vývoj právní úpravy. 

Dále by se soud měl zabývat důvodem, pro který je stanoven požadavek písemnosti, jelikož 

dle § 580 odst. 1 ObčZ je neplatné právní jednání, které je v rozporu se zákonem, jen pokud to 

vyžaduje smysl a účel zákona. U námitek z výpovědi je požadavek písemnosti zřejmě odůvodněn 

její důkazní funkcí. Tato funkce je naplněna i e-mailem s protým elektronickým podpisem či 
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dokonce bez něj, pokud by bylo možno identifikovat nájemce např. z e-mailové adresy. Navíc 

v případě nájmu bytu vnímá zákon nájemce jako statutární slabší stranu a většina ustanovení 

o nájmu bytu je stanovena pro jeho ochranu. S tímto principem je pak formalistické trvání na 

splnění písemné formy námitek proti výpovědi z nájmu v příkrém rozporu.  

Výše popsané potenciální problémy vyplývající z různých možností a rozdílů většinou 

v praxi nečiní potíže, pokud si strany ve smlouvě vymezí své kontaktní adresy elektronické pošty. 

Další situace, kdy by mohlo být postavení zřizovatele (či v tomto případě spíše uživatele) schránky 

elektronické pošty postaveno najisto je, pokud by byla adresa zřízena na serveru společnosti, v níž 

uživatel působí a obsahovala by jeho jméno a příjmení (či zkrácenou adresu založenou na těchto 

údajích). Pak by mohl nastat problém jedině, pokud by ve společnosti působilo více osob se 

stejným jménem a příjmením. Pak by bylo možno požadovat na společnosti, aby prokázala např. 

výpisem ze seznamu adres zřízených na jejím serveru, které z těchto osob náleží adresa, ze které 

byla zpráva zapsána.  

Druhou otázkou, která byla nastíněna výše, je otázka zabezpečení, tedy minimalizace 

rizika, že se do schránky přihlásila osoba odlišná od jejího zřizovatele či oprávněného uživatele 

a poslala zprávu bez jeho vědomí. Musíme se smířit se skutečností, že existuje riziko, že schránku 

elektronické pošty úspěšně napadne neoprávněná osoba a bude zasílat zprávy bez vědomí či 

souhlasu oprávněné osoby.  

Zvláště výrazné je toto riziko u osob, které stále preferují extrémně jednoduchá hesla, která 

nečiní hackerům větší překážku. Žebříčkům nejoblíbenějších hesel stále dominují hesla jako 

12345, heslo1234 atp. S tím do určité míry bojují poskytovatelé schránek elektronické pošty 

požadavky na minimální složitost hesla. Ty jsou rozmanité, např. povinnost, aby heslo obsahovalo 

alespoň jedno velké písmeno, číslo a speciální znak zároveň. Někteří poskytovatelé vyžadují 

rovněž pravidelnou změnu hesla. Stále však veřejnost tenduje k používání hesel, která jsou s jejich 

osobou spojena a pro osoby, které je alespoň povrchně znají, jsou snadněji uhodnutelná (např. 

používají data narození, jména dětí nebo mazlíčků atp.). 

Zásadní průlom však přinesla možnost tzv. dvoufázového ověření. Tento zabezpečovací 

prvek spočívá v tom, že po vyplnění přihlašovacího jména a hesla je uživateli zaslán ověřovací 

kód (zpravidla formou SMS zprávy nebo prostřednictvím speciální aplikace na tzv. chytrém 

mobilním telefonu) a tento kód následně musí uživatel také vyplnit, aby se mohl do svého účtu 

přihlásit. Útočník (hacker) by tak musel napadnout kromě účtu zároveň mobilní telefon 

oprávněného uživatele. Pravděpodobnost úspěšného útoku na schránku elektronické pošty je 

v případě užití tohoto zabezpečovacího prvku tak poměrně nízká. 
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Nabízí se také otázka, zda je podmínkou pro platnost takového jednání, aby odesílatel 

zprávu podepsal svým jménem a příjmením alespoň v podobě řetězce znaků v závěru zprávy. 

V případě, že je tato zpráva zaslána z osobní schránky, do které má přístup pouze jeden oprávněný 

uživatel, jeví se takovýto požadavek jako nepřiměřený. Adresa schránky totiž odesílatele 

v takovém případě již sama o sobě dostatečně identifikuje a požadavek na podpis řetězcem znaků 

by se jevil jako zbytečný a formalistický. Na druhou stranu by se dalo argumentovat tím, že se 

osoby podepisují zpravidla v závěru zprávy, těsně před jejím odesláním, a snižuje se tak riziko, že 

bude považována za právní jednání zpráva, kterou odesílatel odeslal před jejím dokončením 

omylem. Pokud by byl e-mail opatřen řetězcem znaků, které je možné považovat za podpis, mohl 

by být dle § 7 ZSDET takový e-mail považován za písemné právní jednání, jelikož je roven 

vlastnoručnímu podpisu (k tomu více v kapitole 6.1 Právní jednání s elektronickým podpisem). 

Lze shrnout, že jednotlivé případy, ve kterých bude posuzováno, zda lze považovat 

komunikaci prostřednictvím e-mailů bez elektronického podpisu (i pouhého řetězce znaků) za 

právní jednání, by měly být posuzovány individuálně s ohledem na výše uvedené. Pokud bude 

dostatečně zřejmě identifikován oprávněný uživatel a bude zřejmé, že e-mail zaslal skutečně on 

s ohledem na dostatečné zabezpečení, měl by být obsah e-mailu za právní jednání dle obecných 

podmínek pro právní jednání považován. To však zakládá značnou právní nejistotu. Má-li se 

právní jednání týkat určitého smluvního vztahu (např. na základě rámcové smlouvy), lze tedy 

výrazně doporučit přesně vymezit podmínky a deklarace, zda a za jakých podmínek jsou e-mailové 

zprávy bez elektronického podpisu smluvními stranami považovány za právní jednání a strany si 

přejí být tímto jednáním vázány. S ohledem na smluvní autonomii by měl v případě sporu soud 

respektovat vůli smluvních stran.  

Judikatura se k otázce absence elektronického podpisu stavěla nejdříve tak, že je takové 

právní jednání neplatné (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 

1230/2007). Nejvyšší soud rovněž ve svém rozsudku ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012 

dovodil, že e-mailová korespondence stran smlouvy, která nebyla opatřena elektronickým 

podpisem, není písemnou změnou smlouvy. Výše zmíněné judikáty Nejvyšší soud vztáhnul i na 

poměry po rekodifikaci občanského zákoníku ve svém usnesení ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 

1741/2017. V něm pak zároveň dovodil, že "protože se ustanovení § 561 odst. 1 o. z. týká pouze 

písemné formy právních jednání, není v případě, kdy exekuční titul požadavek písemné formy 

právního jednání nestanoví, k řádnému splnění uložené povinnosti třeba naplnit podmínky v tomto 

ustanovení stanovené (podpis jednajícího), aniž by tato skutečnost měla vliv na platnost 

realizovaného právního jednání (v tomto případě omluvy)." Nejvyšší soud v tomto usnesení tedy 
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v podstatě potvrdil, že absence elektronického podpisu není na překážku platnosti právního 

jednání, pokud není (zákonem či ujednáním stran) vyžadována písemná forma právního jednání. 

Vzhledem k výše uvedenému i z judikatury vyplývá, že e-mail bez jakékoli formy 

elektronického podpisu by měl být považován za právní jednání nižší formy (pokud nejsou dány 

okolnosti pro které lze jeho charakter právního jednání zpochybnit). Naproti tomu, pokud je e-mail 

opatřen jakýmkoli elektronickým podpisem (byť i prostým, tj. řetězcem znaků, když naplní 

požadavky § 562 odst. 1 ObčZ), měl by být považován za právní jednání písemné. Jak bude na 

tato právní jednání nahlíženo, si však strany mohou mezi sebou upravit v rámci své smluvní 

autonomie. 

5.3. Právní jednání prostřednictvím datových schránek 

Datové schránky jsou upraveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů (dále jen "ZEUAK"). Tento zákon definuje pojem datová 

schránka v ustanovení § 2 jako elektronické úložiště určené k doručování orgány veřejné moci, 

provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů osob. Jejich správu zajišťuje 

Ministerstvo vnitra České republiky.  

Fyzické osobě je zřízena datová schránka na její žádost bezplatně. Musí se ovšem jednat 

o osobu plně svéprávnou. Tato žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele, tím je 

zajištěno ověření jeho totožnosti. Podnikající fyzické osobě je datová schránka zřizována rovněž 

na žádost a rovněž bezplatně. Výjimkou z tohoto pravidla jsou advokáti, statutární auditoři, daňoví 

poradci a insolvenční správci, těm je zřizována automaticky. Právnickým osobám zřízeným 

zákonem nebo zapsaným do obchodního rejstříku je zřizována datová schránka automaticky, všem 

ostatním právnickým osobám je zřizována bezplatně na žádost. Orgány veřejné moci mají datovou 

schránku zřízenou automaticky a mohou požádat o zřízení dalších datových schránek určených 

pro vnitřní potřebu nebo výkon konkrétní agendy či činnosti.  

Jedna fyzická osoba může mít datových schránek více (např. advokát či daňový poradce 

mohou mít svoji schránku, která jim byla zřízena na žádost a dále svoji profesní datovou schránku). 

Orgán veřejné moci musí respektovat při doručování toto rozdělení a doručovat podle povahy 

datové zprávy do správné datové schránky. To potvrdilo i stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 

5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015 (uveřejněném pod č. 1/2017 Sbírky soudních rozhodnutí 

a stanovisek). Pokud soud takto nedoručuje, je doručení stiženo vadou. Pak se řídí účinky doručení 

materiálním principem. V případě, že se i přes existenci vady adresát o obsahu datové zprávy 
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dozvěděl, je doručení vůči němu účinné.94 Ústavní soud potvrdil nutnost respektování druhů 

datových schránek ve svém usnesení ze dne 31. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 2385/18, když řešil otázku, 

zda soudy mají doručovat písemnosti adresované podnikající fyzické osobě, která nemá pro tuto 

roli zřízenou datovou schránku, do její datové schránky fyzické osoby. 

Spojenou otázkou je situace, kdy podatel učinil vůči orgánu veřejné moci úkon ze svojí 

datové schránky, která se ale váže k jinému jeho statutu (např. advokát zaslal datovou zprávu 

z datové schránky fyzické osoby namísto datové schránky podnikající fyzické osoby – advokáta). 

Dle stanoviska Ministerstva vnitra České republiky tato skutečnost nemá vliv na účinky takového 

úkonu.95 I když se stanovisko vztahovalo primárně na otázky, které vyvstávají při činnosti 

správních orgánů, tato část stanoviska byla citována Nejvyšším soudem v jeho usnesení ze dne 26. 

3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2743/2013. Bylo by tak zřejmě možné vztáhnout tento závěr i na podání v 

rámci občanského soudního řízení. 

K přístupu do datových schránek jsou kromě držitele datové schránky dle § 8 odst. 6 

ZEUAK dále oprávněny pověřené osoby. Rozsah jejich oprávnění se může lišit. Prakticky se tedy 

takové osobě přidělí "role". Ustanovení § 17 odst. 3 stanoví, že dokument, který byl dodán do 

datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má 

s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. U role s nejnižším 

oprávněním, které spočívá ve vstupu do datové schránky a zjištěním základních údajů o datových 

zprávách (nikoli však jejich otevřením) tak přihlášením této osoby nenastávají účinky doručení.96 

Jak uvádí ve svém článku v Bulletinu advokacie Korbel a Prudíková, zásadním rozdílem 

z hlediska funkčnosti sysému datových schránek a systému běžné elektronické pošty je, že 

informační systém datových schránek je "autonomní, zabezpečený a státem garantovaný systém, 

který umožňuje pouze vnitřní komunikaci mezi jednotlivými datovými schránkami navzájem"97 

Prakticky tedy nelze zaslat z datové schránky e-mail (pouze do jiné datové schránky ve formě 

přílohy) a také nelze z běžného e-mailového klienta zaslat e-mail do datové schránky. 

 

94 PRUDÍKOVÁ, Dana, KORBEL, František. Datové schránky tři roky poté: praktické zkušenosti s jejich používáním. 

Bulletin advokacie. 2012, č. 5, s. 22 - 29 

95 Stanovisko Ministerstva vnitra nazvané - Datové schránky a činnost správních orgánů z 28. 6. 2010, aktualizované 

k 31. 10. 2012 (publikované na webové stránce www.mvcr.cz/soubor/datove-schranky-a-cinnost-spravnich-

organu-pdf-68503.aspx) 

96 PRUDÍKOVÁ, Dana, KORBEL, František. Datové schránky tři roky poté: praktické zkušenosti s jejich používáním. 

Bulletin advokacie. 2012, č. 5, s. 22 - 29 

97 PRUDÍKOVÁ, Dana, KORBEL, František. Datové schránky tři roky poté: praktické zkušenosti s jejich používáním. 

Bulletin advokacie. 2012, č. 5, s. 22 - 29 
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Právní jednání prostřednictvím datových schránek má jednu zásadní výhodu. Tato výhoda 

spočívá v tom, že fungují v rámci systému datových schránek spolehlivé doručenky, ze kterých je 

zřejmé, kdy byla do cílové datové schránky datová zpráva dodána (tj. kdy došla do datové schránky 

příjemce) a kdy byla doručena (tj. kdy se příjemce do datové schránky přihlásil a měl možnost se 

s touto datovou zprávou seznámit. Je tak usnadněno dokazování v případě sporů o okamžik 

účinnosti právního jednání či dodržení lhůty, jelikož jsou okamžiky dodání i doručení spolehlivě 

potvrzeny.  

Výhodou je rovněž bezesporu, že dokumenty v datové zprávě není již třeba samostatně 

elektronicky podepisovat. Česká advokátní komora v roce 2011 vyzývala advokáty při podáních 

učiněných prostřednictvím datové schránky k opatrnosti a podepisování dokumentů.98 

V současnosti je však s ohledem na § 18 odst. 2 ZEUAK, který výslovně stanoví, že má takový 

úkon vůči orgánům veřejné moci stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, 

všeobecně přijímanou praxí, že podpis obsažených dokumentů není nutný. 

Další výhodou, kterou mají datové schránky je jejich garantovaná úroveň zabezpečení. 

Oproti situaci popsané výše v kapitole 5.2 Právní jednání prostřednictvím elektronické pošty, kdy 

úroveň zabezpečení kolísá v závislosti na minimálních požadavcích provozovatele schránky 

elektronické pošty jsou bezpečnostní požadavky sjednoceny. Funkční rámec poskytuje datovým 

schránkám informační systém datových schránek (ISDS). Jeho správcem je Ministerstvo vnitra 

České republiky a provozovatelem je Česká pošta. Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení 

podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, společně 

s Provozním řádem ISDS stanoví podrobné podmínky používání datových schránek. 

Je poměrně zajímavé, že datové schránky umožňují v současné době uživatelům rovněž 

možnost dvoufázového ověření při přihlášení. Tato metoda je ovšem již označena za zastaralou 

a Ministerstvo vnitra doporučuje uživatelům přechod na svoji mobilní aplikaci "Mobilní klíč".99 

Tato aplikace však nefunguje na principu dvoufázového ověření, nýbrž má sloužit jako kompletní 

alternativa klasického přihlášení. 

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2743/2013 uzavřel, že 

datová zpráva odeslaná advokátem z datové schránky právnické osoby, ve které jako společník 

vykonává advokacii, nemá právní účinky (pokud není podepsána elektronickým podpisem 

 

98 Viz vyjádření ČAK dostupné na http://www.cak.cz/scripts/detail. php?id=7869. 

99 Nápověda: 1.5.6. PŘIHLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍM KÓDEM [online]. [cit. 2019-07-07]. Dostupné 

z: https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page1.html#1_5_6 
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advokáta), jelikož právnické osoby, ve které jako společník vykonával advokacii, nebyla osobou 

oprávněnou učinit podání.  

 

 

5.4. Právní jednání prostřednictvím webových stránek 

V současné době je velmi rozšířené také právní jednání prostřednictvím webových stránek. 

Je tomu tak zejména díky neutuchající oblibě e-shopů, které jsou na tomto principu založeny. 

Mohou existovat pochyby, zda si většina spotřebitelů uvědomuje, že je při jejich nákupu na 

oblíbeném e-shopu uzavřena kupní smlouva. Nicméně tato nevědomost není výsadou tohoto 

způsobu nákupu. Někteří spotřebitelé se podivují i nad uzavřením kupní smlouvy zaplacením 

zboží v klasické retailové prodejně. 

Většina smluv uzavíraných přes webové stránky či jiným způsobem přes internet (např. 

licenční podmínky počítačového programu) jsou uzavírány některou z forem browse wrap, click 

wrap či click through. Browse wrap je založena na principu projevu souhlasu uživatele již dalším 

prohlížením stránky po upozornění na vznik smlouvy takovým prohlížením.100 Click wrap 

vyžaduje potvrzení souhlasu s obsahem kliknutím na virtuální políčko a click through sérií 

kliknutí.101 

V první řadě je nutno poukázat na skutečnost, že tento způsob právního jednání není 

v občanském zákoníku výslovně upraven. S ohledem na to, že není ani zakázán či vyloučen, je 

v souladu se zásadou neformálnosti právního jednání vyjádřené v ustanovení § 559 ObčZ možný. 

Dále zde není jednáno výslovně, tedy je nutno, aby v souladu s ustanovením § 546 nebyly pochyby 

o tom, co jednající osoba chtěla projevit. Tento požadavek bude v praxi při právním jednání 

spočívajícím v koupi zboží na e-shopu naplněn. 

Nabízí se otázka, v jakém okamžiku je při standardním nákupu na e-shopu mezi 

zákazníkem a e-shopem uzavřena kupní smlouva, která bude zpravidla uzavřena pomocí formy 

click-through. Tímto okamžikem by tedy obecně mělo být odeslání objednávky pomocí několika 

kliknutí a případného vyplnění identifikačních údajů (pokud již uživatel není přihlášen do svého 

účtu). V praxi však tomu bude zpravidla až doručením potvzení ze strany e-shopu po odeslání 

 

100 HULMÁK, Milan. § 1740. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 

1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 108. ISBN 978-80-7400-535-0. 

101 Políčka souhlasu u click wrap smluv zpravidla obsahují text "Souhlasím", "I Agree" či podobný text. 
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objednávky, jelikož valná část e-shopů toto z důvodu opatrnosti deklaruje ve svých všeobecných 

obchodních podmínkách. Ustanovení § 1732 odst. 2 ObčZ stanoví vyvratitelnou právní domněnku, 

že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti 

reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty 

schopnosti podnikatele plnit. Pokud domněnka nebyla vyvrácena, například ve smluvních 

podmínkách prodávajícího, je smlouva uzavřena akceptací nabídky učiněné prostřednictvím 

webových stránek e-shopu. 

V druhém případě, když vyloučena tato právní domněnka je, přidáním zboží do "košíku", 

vyplněním objednávkového formuláře a odesláním finalizované objednávky rozumíme nabídku 

ze strany kupujícího. Potvrzením ze strany e-shopu jakožto prodávajícího rozumíme akceptaci této 

nabídky. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy byla oferentovi (kupujícímu) doručena 

akceptace obláta (e-shopu). Ve vztahu k potvrzení je zajímavé, že je většinou generováno 

automaticky, například pomocí počítačového programu.  

Může se nabízet argumentace, že v takové automatické akceptaci absentuje vůle subjektu, 

jež ji činí. Je však volbou prodávajícího, pokud takto vyřizuje své objednávky a s časovou úsporou, 

kterou tento způsob přináší, by měl nést také s ním spojená rizika. 

 

 

5.5. Tzv. smart contracts 

Smart contracts (v překladu chytré smlouvy) jsou fenoménem, který souvisí s technologií 

blockchainu, na které jsou založeny kryptoměny (či kryptoaktiva, jak se nyní nově klasifikují), 

jako jsou Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash a mnoho dalších. Blockchain spočívá v užití 

přenosu dat metodou peer-to-peer, tedy pomocí komunikace mezi jednotlivými rovnocennými 

uživateli. Tento způsob přináší neprolomitelnost, nezměnitelnost a nezničitelnost databáze dat. 

Data se formují do "bloků", ty se pak následně uzamykají. Data kontrolují všichni uživatelé.102 

I díky těmto výhodám se kryptoměny již nějakou dobu těší veliké popularitě. V rámci 

transakcí s kryptoměnami hovoříme o smart contracts. Důležitým aspektem smart contracts je, že 

zpravidla jejich plnění zajištuje počítačový program.103 Používá se také vysoká úroveň šifrování 

 

102 NVESTPLUS.CZ. KRYPTOMĚNY – využití, budoucnost, investiční virtuální měny, diskuze. investplus.cz. 

Dostupné online na https://investplus.cz/investice/kryptomeny/ [cit. 2019-07-20].  

103 KRUPIČKOVÁ, Petra. Smart contract – revoluce v smluvním právu 21. století? Revue pro právo a technologie. 

[Online]. 2017, č. 15, s. s. 19-31. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/ 

view/6647 
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dat, což přispívá k velice dobrému zabezpečení většiny systémů blockchain. Protože by výhody 

zmíněné výše byly využitelné i v jiných oblastech, objevují se názory, že by se měly smart 

contracts využít např. při dálkové volbě (parlamentní či jiné) prostřednictvím internetu.   

S kryptoměnami a se smart contracts jsou ovšem rovněž spojeny také určité problémy. 

Kryptoměna Ethereum, která fungovala na systému nazvaném DAO (z anglického "decentralized 

autonomous organization", decentralizovaná autonomní organizace) od začátku slibovala 

spravedlivý, transparentní a neměnný systém. DAO však bylo napadeno útočníky (hackery), kteří 

z něho odčerpali zhruba třetinu prostředků. Nabízely se tři varianty řešení nastalé situace. 

Uživatelé však byli nepravdivě informováni, že je k přijetí řešení nutné jednoznačné shody. Poté 

proběhlo hlasovaní o nejradikálnější variantě navržené autory kryptoměny, která ve svém důsledku 

znamenala štěpení systému s tím, že aktualizace budou dostupné pouze uživatelům, kteří přejdou 

na novou větev.104  

Většina uživatelů se hlasování neúčastnila, nicméně jejich hlasy byly započítány jako hlasy 

pro variantu navrženou nadací Ethereum Foundation.105 Tento chytrý kontrakt, jehož obsahem 

byla reakce na útok, byl tak v rozporu se zásadou českého občanského práva hmotného, že mlčení 

neznamená souhlas. Navíc byli uživatelé autorem kryptoměny mystifikováni.  

Z tohoto příkladu je patrné, že smart contract neznamená vždy nezměnitelnost systému a 

jistotu uživatelů. Naopak se blockchain může vyvinout do samostatného právního systému. Je 

tomu tak proto, že systém umožňuje uzavírání smart contracts, ale pravidla tohoto uzavírání určuje 

systém, na kterém jsou postaveny. Ten nemusí být vždy nutně v souladu s národními právními 

úpravami a do značné míry tedy mohou podléhat pravidla uzavírání smart contracts libovůli tvůrců 

takových systémů, nikoli vůli jejich uživatelů.  

Z toho plynou rizika existence smart contracts, které byly uzavřeny v rozporu s kogentními 

právními normami a podvodného jednání ze strany tvůrců systému vůči jeho uživatelům. Je tedy 

na místě věnovat zvýšenou pozornost pravidlům, na kterých systémy blockchainu fungují a 

zkoumat, zda jejich faktický provoz odpovídá prohlášením tvůrců těchto systémů. V opačném 

případě se může jednat o podvodné nebo jinak protiprávní jednání. 

Další problematické situace mohou nastat při dědickém řízení po zůstaviteli, který vlastnil 

některou kryptoměnu. Jeden z problémů vyvolává zabezpečení kryptoměn pomocí kódu či 

určitého harwaru (USB flash disk). Pokud totiž vlastník určitého množství kryptoměny zemře a 

 

104 Ethereum Classic (ETC) – Kurz, graf ceny, peněženka: Útok na DAO, jenž vedl ke vzniku Ethereum Classic 

[online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné z: https://finex.cz/kryptomena/ethereum-classic/ 

105 Ibid. 
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nezanechá informaci, jak kryptoměnu v jeho vlastnictví zpřístupnit, je takřka nemožné se k ní 

dostat. Praktický příklad této situace se vyskytl v roce 2018, když zemřel zakladatel kanadské 

společnosti, která se věnovala správě svěřených kryptoměn. Byl jediným, kdo disponoval heslem, 

které bylo zapotřebí k přístupu ke kryptoměnám na úložišti společnosti. Celkem šlo o různé 

kryptoměny v hodnotě cca. 3,3 miliardy korun.106  

Ještě závažnějším problémem v souvislosti s děděním je, že se často nemusí notáři jakožto 

soudnímu komisaři podařit v rámci dědického řízení ani dohledat, že byl zemřelý vlastníkem 

nějaké kryptoměny. Notáři jsou tak v dědickém řízení postaveni ve vztahu ke kryptoměnám do 

velmi nelehké pozice.  

S decentralizací blockchainu a jeho anonymitou je spojena skutečnost, že smart contacts 

a kryptoměny ze své podstaty nemohou podléhat efektivní veřejné kontrole. To přináší mimo jiné 

i určitá možná bezpečnostní rizika. S anonymitou je také spojeno to, že v případě obchodního 

soudního sporu bude žalobce v důkazní nouzi, jelikož nebude schopen přesvědčivě prokázat ani 

existenci kontraktu, natož totožnost druhé strany. 

 

5.6. Komparace se zahraniční úpravou 

BGB v ustanovení § 126 odst. 3 stanoví, že písemná forma může být nahrazena 

elektronickou formou, pokud to zákon nevylučuje.107 Ustanovení § 126 odst. 1 BGB stanoví, že 

pokud má elektronická forma nahradit písemnou formu předepsanou zákonem, jednající musí 

připojit své jméno a opatřit dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem dle zvláštního 

zákona o elektronických podpisech (Signaturgesetz). Pro případ, kdy strany chtějí prostřednictvím 

elektronické formy uzavřít smlouvu, zákon v ustanovení § 126a odst. 2 uvádí, že si obě strany 

musí navzájem poskytnout kopii dokumentu, kterou opatřily svým elektronickým podpisem dle 

odstavce 1.108 

 

106 Miliardy korun v kryptoměnách jsou nedostupné. Jediný muž, který k nim znal heslo, zemřel [online]. 4. 2. 2019 

[cit. 2019-09-07]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2724536-miliardy-korun-v-kryptomenach-

jsou-nedostupne-jediny-muz-ktery-k-nim-znal-heslo-zemrel 

107 V originálním znění: § 126 Schriftform 

 (3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 

anderes ergibt. 

108 V originálním znění: § 126a Elektronische Form 
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Ustanovení § 127 odst. 3 BGB stanoví, že aby právní jednání splnilo požadavky 

elektronické formy vyžadované právním jednáním, postačuje, pokud není na místě předpokládat 

jiný úmysl stran, když obsahuje elektronický podpis jiného typu než v ustanovení § 126a BGB. 

Pokud se jedná o smlouvu, musí elektronický podpis obsahovat oferta i akceptace. Pokud je 

elektronická forma zvolena, může být následně vyžadován elektronický podpis dle ustanovení § 

126a BGB a pokud to není pro stranu možné, může jej v souladu s § 126 BGB nahradit notářským 

zápisem.109 

Francouzský Code civil upravuje elektronickou formu právního jednání velmi komplexně. 

V čl. 1125 Code civil stanoví, že je možné zasílat návrhy na uzavření smlouvy a informace o 

produktech a službách elektronickými prostředky.110 Dle čl. 1126 Code civil je pak možné zasílat 

informace týkající se smlouvy elektronickou poštou, pokud s tím příjemce souhlasil.111 Čl. 1127 

Code civil ukládá podnikatelům povinnost příjimat informace elektronickou poštou, pokud 

zveřejnili svoji adresu elektronické pošty. Pokud musí být informace na formuláři, musí být 

elektronicky přístupný.112 

 

 (1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss 

der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur versehen. 

 (2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten 

Weise elektronisch signieren. 

109 V originálním znění: § 127 Vereinbarte Form 

 (3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektronischen Form genügt, soweit nicht ein anderer 

Wille anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126a bestimmte elektronische Signatur und bei einem Vertrag 

der Austausch von Angebots- und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer elektronischen Signatur versehen 

sind. Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126a entsprechende elektronische 

Signierung oder, wenn diese einer der Parteien nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkundung 

verlangt werden. 

110 V originálním znění: Article 1125 

 La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des 

informations sur des biens ou services. 

111 V originálním znění: Article 1126 

 Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours 

de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce 

moyen. 

112 V originálním znění: Article 1127 

 Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il 

a communiqué son adresse électronique. 
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Čl. 1127-1 Code civil pak například říká, že podnikatel nebo profesionál, který v rámci 

svého podnikání či profese navrhne elektronickými prostředky koupi zboží či služeb musí umožnit 

uchování smluvních ustanovení způsobem, který umožňuje jejich uložení a opakované zobrazení. 

Nabídkou je navrhovatel vázán, pokud je jím zpřístupněna elektronickými prostředky. Nabídka 

musí obsahovat: (i) kroky k uzavření smlouvy elektronickým způsobem, (ii) způsob, pomocí 

kterého může adresát před uzavřením identifikovat chyby v údajích a opravit je, (iii) jazyky, ve 

kterých je nabídka učiněna, přičemž musí obsahovat Francouzský jazyk, (iv) pokud je to vhodné, 

způsob, kterým navrhovatel po uzavření smlouvu archivuje a podmínky pro přístup k archivované 

smlouvě, (v) způsob elektronického zobrazení jakýchkoli pravidel, kterými bude navrhovatel v 

případě uzavření smlouvy vázán (obchodních, profesních nebo komerčních).113 

Dle prvního odstavce čl. 1127-2 Code civil musí pro platnost smlouvy mít adresát možnost 

ověřit detaily své objednávky a její celkovou cenu s možností opravit chyby před potvrzením své 

objednávky a projevem konečné akceptace smlouvy. Druhý odstavec říká, že navrhovatel musí 

bez zbytečného odkladu elektronicky potvrdit obdržení objednávky, která mu byla adresována. 

Konečně třetí odstavec stanoví zásadní právní fikci, že objednávka, potvrzení akceptace nabídky 

a potvrzení přijetí se považují za obdržené okamžikem, kdy k nim jejich adresát získal přístup.114 

 

Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition 

de la personne qui doit le remplir. 

 

113 V originálním znění: Article 1127-1 

 Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de 

services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur 

conservation et leur reproduction. 

L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. 

L'offre énonce en outre: 

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique; (poznámka pod čarou pokračuje 

na další stránce) 

2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier 

d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger; 

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française; 

4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat 

archivé; 

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur 

de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. 

114 V originálním znění: Article 1127-2 
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Čl. 1127-3 Code civil upravuje výjimky z výše uvedených pravidel. Povinnosti v čl. 1127-

1 (i-v) Code civil a odstavci 1 a 2 čl. 1127-2 Code civil neplatí ve vztahu ke kupním smlouvám 

nebo ke smlouvám o poskytnutí služeb, které jsou uzavřeny výlučně prostřednictvím e-mailové 

komunikace. Podnikatelé a profesionálové si mezi sebou mohou vyloučit či omezit aplikaci čl. 

1127-1 (i-v) Code civil a 1127-2 Code civil.115 

Zajímavé je také ustanovení čl. 1127-6 Code civil. To stanoví, že v případech jiných než v 

čl. 1125 a 1126 Code civil je doručení dokumentu v elektronické formě účinné okamžikem, kdy 

je adresát schopen se s ním seznámit a potvrdí přijetí. Pokud je vyžadováno, aby se s obsahem 

seznámil, doručení v souladu s požadavky výše je ekvivalentem seznámení se s obsahem.116 

Code civil dále v čl. 1366 stanoví, že elektronické dokumenty mají stejnou důkazní sílu 

jako listinné v případě, že je možné řádně ověřit identitu původce a že jsou vytvořeny 

a uchovávány způsobem, který zaručuje jejich integritu.117 Toto ustanovení se velice podobá 

našemu § 562 odst. 1 ObčZ s tím rozdílem, že požadavky nejsou stanoveny pro dodržení písemné 

formy, ale pro získání důkazní síly listinného dokumentu. 

 

Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa 

commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son 

acceptation définitive. 

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a 

été adressée. 

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 

lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. 

115 V originálním znění: Article 1127-3 

Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 

1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par 

échange de courriers électroniques. 

Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les 

contrats conclus entre professionnels. 

116 V originálním znění: Article 1127-6 

 Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le 

destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.  

 Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé 

dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. 

117 V originálním znění: Article 1127-6 

 L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment 

identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité. 
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Články 1125 Code civil a následující jsou z většiny transpozicí čl. 9-11 Směrnice 

2000/31/ES, o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu. Proto mohou působit povědomě, jelikož je tato 

směrnice částečně transponována v § 1826 a 1837 ObčZ. Francouzi však transponovali směrnici 

důsledněji. V našem občanském zákoníku nejsou některá ustanovení transponována vůbec a 

některá jsou vztažena pouze na spotřebitele, i když mají být dle této směrnice obecná s možností 

odchýlení se ve vztazích mezi podnikateli. Jak vyplývá z výše uvedeného, Code civil zvolil oproti 

takřka minimalistickým úpravám BGB či ObčZ cestu komplexní úpravy. 
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6. Právní jednání s novými prvky 

Kromě právního jednání prostřednictvím nových forem se objevují právní jednání, která 

obsahují nové prvky. Jedná se o propojené fenomény, jelikož tyto nové prvky většinou slouží 

k nahrazení podpisu jednající osoby a používají se právě při právním jednání prostřednictvím 

některé z nových forem. 

 

6.1. Právní jednání s elektronickým podpisem  

Elektronický (kryptografický) podpis je praktickým nástrojem pro potřeby elektronických 

právních jednání. Je upraven v zákoně zákoně o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, který zrušil předchozí úpravu obsaženou v zákoně o elektronickém podpisu. Lze jej 

definovat jako podpis, který je vytvořen pomocí tzv. tajného nebo soukromého klíče (dat určených 

k podepisování, která jsou s využitím kryptografických algoritmů zkombinována s obsahem 

podepisovaného dokumentu. K ověřování pravosti dochází s využitím komplementárního 

veřejného klíče, který se nachází na certifikátu, jenž je vystaven certifikační autoritou.118 

Dřívější zákon o elektronickém podpisu definoval ve svém § 2 elektronický podpis jako 

"údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, 

a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové 

zprávě". Dále rozlišoval vyšší formu, zaručený elektronický podpis, který musel být jednoznačně 

spojen s podepisující osobou, umožňovat identifikaci takové osoby, být připojen prostředky, jež 

má podepisující pod svou výhradní kontrolou a umožňují zjistit následnou změnu dat ve zprávě.  

ElPod pak v § 3 odst. 3 předpokládal využití certifikátu, když stanovil, že "použití 

zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu a vytvořeného 

pomocí prostředku pro bezpečné vytváření podpisu umožňuje ověřit, že datovou zprávu podepsala 

osoba uvedená na tomto kvalifikovaném certifikátu".  Dle § 11 odst. 3 ElPod se pak mohlo jednat 

o kvalifikovanou formu zaručeného elektronického podpisu (uznávaný elektronický podpis) 

v případě, že certifikát, na kterém je založen, vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních 

služeb. K technickému zabezpečení tak přistoupilo zabezpečení institucionální, když certifikační 

 

118 SMEJKAL, Vladimír. Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy. Právní 

rozhledy. 2019, č. 10, s. 343-351 
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autoritu "posvětil" stát. Jen uznávaným elektronickým podpisem bylo možné právně jednat vůči 

orgánům veřejné moci a některým dalším subjektům specifikovaným v § 11 ElPod.  

ZSDET rozlišuje mezi elektronickým podpisem kvalifikovaným (upraveným v § 5), 

uznávaným (upraveným v § 6) a jiným typem elektronického podpisu (upraveným v § 7).  

Kvalifikovaný podpis používá stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená 

zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem 

nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (veřejnoprávní podepisující) nebo jiná osoba při 

výkonu své působnosti. 

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis a užívá jej kdokoli, kdo jedná 

vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě při výkonu její působnosti.  

Jiný typ elektronického podpisu (prostý elektronický podpis) je možné používat v ostatních 

případech. Je ale možné jej nahradit vyšší formou elektronického podpisu. Zákonodárce rozšířil 

paritu s vlastnoručním elektronickým podpisem nad rámec nařízení eIDAS, které počítalo s paritou 

pouze pro kvalifikovaný elektronický podpis (viz čl. 25 odst. 2 nařízení eIDAS).119 Zákonodárce 

tak reagoval na čl. 49 preambule nařízení eIDAS, který stanoví, že "Právní účinky elektronických 

podpisů v členských státech by však měly být vymezeny vnitrostátním právem, s výjimkou 

požadavků stanovených v tomto nařízení, podle něhož by měl mít kvalifikovaný elektronický podpis 

rovnocenný právní účinek jako podpis vlastnoruční."  

Je ale nutno pamatovat také na čl. 25 odst. 1 nařízení eIDAS, který stanoví, že 

elektronickému podpisu (jakéhokoli typu) nesmí být odpírány právní účinky a důkazní síla 

v soudním či správním řízení, pouze z důvodu, že má elektronickou podobu nebo že neplňuje 

požadavky pro kvalifikovaný elektronický podpis. Všechny typy elektronického podpisu tak mají 

právní účinky a pro jejich zpochybnění je třeba i jiný důvod, než že nejsou kvalifikovaným 

 

119 Navrhuje se umožnit podepisování dokumentů zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, ustanovení tak nad rámec 

nařízení eIDAS přiznává účinky vlastnoručního podpisu i jinému typu elektronického podpisu, než je 

kvalifikovaný elektronický podpis. […] V případě těchto právních jednání je možné použít všechny typy 

elektronických podpisů, které nařízení eIDAS zná, tj. elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, 

zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaný elektronický podpis. Zákon tak rozšiřuje paritu s vlastnoručním podpisem i na tyto typy 

elektronických podpisů. Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, č. 297/2016 Dz. 
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elektronickým podpisem. Kvalifikovaný elektronický podpis (v liteře ZSDET také uznávaný 

elektronický podpis) je naproti tomu takřka nezpochybnitelný.   

Nařízení eIDAS definuje v čl. 3 odst. 10 elektronický podpis jako data v elektronické 

podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky 

spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Toto nařízení rovněž představilo 

elektronické pečetě, které jsou technologicky velmi podobné elektronickým podpisům a jsou jejich 

obdobou pro právnické osoby. Zatímco tedy fyzické osoby používají elektronické podpisy, 

právnické osoby používají elektronické pečetě. 

V souvislosti s elektronickými podpisy se (zejména ve vztahu k dřívější právní úpravě 

ElPod) objevil zajímavý problém ve vztahu ke spotřebitelským doložkám v době, kdy jejich 

uzavírání ještě zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení (dále také "ZRŘ") umožňoval. Zákon 

o rozhodčím řízení v § 3 odst. 1 stanovil pro rozhodčí smlouvu požadavek písemnosti a formu 

považoval za zachovanou v případě, že byla smlouva elektronickými prostředky, jež umožňují 

zachycení jejich obsahu a určení (identifikaci) osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly. Doktrína se 

v zásadě shodovala na tom, že pro zachování písemné formy tedy postačí prostý elektronický 

podpis (jakýkoli řetězec znaků identifikující jednající osobu) a je tedy možné sjednat rozhodčí 

smlouvu např. e-mailem.120, 121, 122  

Exekuční soudy však dospěly k závěru (zřejmě odůvodněnému zvýšenou ochranou 

spotřebitelů), že písemná forma je u rozhodčí doložky zachována pouze při použití 

kvalifikovaného elektronického podpisu podle ustanovení § 2 ElPod.123 Tento argument byl 

víceméně založen na požadavku, aby bylo možné určit osobu, která takto uzavřela rozhodčí 

smlouvu. Exekuční soudy zaujaly právní názor, že pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostého 

elektronického podpisu, nelze jednajícího určit.  

V dané době byly rozhodčí smlouvy se spotřebiteli uzavírány rozličnými způsoby, 

objevovaly se i rozhodčí smlouvy užavřené registrovaným spotřebitelem kliknutím na odkaz 

 

120 JURÁŠ, Marek. Spotřebitelské rozhodčí řízení tři roky po novele. Právní rozhledy. 2015, č. 11, s. 398-402. ISSN 

1210-6410. 

121 PETR, Bohuslav, MAXA, Hubert. Podpis písemného právního jednání v době moderních komunikačních 

technologií se zvláštním zřetelem k rozhodčí doložce. Právní rozhledy. 2015, č. 15-16, s. 550-554. ISSN 1210-

6410. 

122 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. § 3. In: BĚLOHLÁVEK, Alexander. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 216. ISBN 978-80-7179-342-7. 

123 JURÁŠ, Marek. Spotřebitelské rozhodčí řízení tři roky po novele. Právní rozhledy. 2015, č. 11, s. 398-402. ISSN 

1210-6410. 
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(click-wrap nebo click-trough smlouvy) a v závěru smlouvy byly uvedeny identifikační údaje 

spotřebitele v elektronické podobě. Podstatné je, že vydávané rozhodčí nálezy vydávané 

v neprospěch spotřebitelů nebyly z mnoha důvodů vnímány jako spravedlivé (například z důvodu 

opakovaného jmenování stejných rozhodců) a soudy tak zřejmě usilovně hledaly důvody, pro které 

by mohly z formálních důvodů zabránit výkonu rozhodčích nálezů. Přezkum pravomocného 

rozhodčího nálezu z hlediska věcné správnosti totiž v zásadě není možný. 

Je zajímavé, že ač se tato judikatura vztahuje k uzavírání rozhodčích doložek či rozhodčích 

smluv, tedy k velmi specifickému druhu kontraktu, pro nějž zákon stanoví požadavek písemnosti, 

závěry v ní vyslovené jsou obecné. Jak již bylo shora uvedeno, většina doktríny se proti těmto 

závěrům ohrazuje a přiklání se k tomu, že jakýkoli údaj identifikující, tj. určující (nikoli 

autentizující, tj. ověřující) totožnost jednajícího postačí pro naplnění definice "prostého" 

elektronického podpisu, a tedy pro zachování písemnosti.124 Nikdo se však nezabýval tím, zda 

údaje vyplnily podepisující osoby či zda je automaticky vyplnil počítačový program používaný na 

internetových stránkách podnikatele. V prvním případě by se totiž jednalo o prostý elektronický 

podpis a ve druhém nikoli, jelikož nebyly údaje připojeny podepisujícím a ze své povahy by tak 

nemohly být podpisem.  

V nálezu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3042/12, Ústavní soud dovodil, že je třeba 

průvodní e-mail a jeho přílohu pokládat za jeden nedělitelný celek. Dokument obsažený v příloze 

e-mailu tedy tvoří součást podepsané zprávy. Podání tedy nelze odmítnout z důvodu, že příloha, 

ve které je obsažen text samotného podání, není elektronicky podepsána, když bylo elektronicky 

podepsáno podání, k němuž byla tato příloha připojena. 

Ústavní soud dále ve svém nálezu ze dne 16. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2963/17, uzavřel, že 

doručí-li účastník řízení na elektronickou podatelnu soudu podání, které obsahuje elektronický 

zaručený podpis, který je neplatný, má soud povinnost jej o této skutečnosti informovat. 

Kryptografický elektronický podpis, vyjma prostého elektronického podpisu, se bohužel 

nestal rozšířeným standardem. Lze souhlasit se Smejkalovým tvrzením, že je tomu tak z důvodu 

vyšší uživatelské obtížnosti, malé podpoře aplikační praxe a vysoké rozšířenosti datových 

schránek. Lze však polemizovat s tvrzením, že se o to dílem zasadil rozšířený biometrický 

 

124 I podle nařízení eIDAS může být prostým elektronickým podpisem i jméno a příjmení na konci e-mailu viz 

ESignature FAQ: What are the levels (simple, advanced and qualified) of electronic signatures? [online]. [cit. 

2019-07-28]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature+FAQ 
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podpis.125 Tento druh podpisu neupravuje nařízení eIDAS a není upraven ani jiným právním 

předpisem. Dokonce existují i pochybnosti, zda se vůbec jedná o podpis v právním smyslu (blíže 

viz. kapitola 6.2 Právní jednání s dynamickým biometrickým podpisem).  

Jako další důvod dosavadního neúspěchu elektronického podpisu lze označit vysokou 

administrativní náročnost ve spojení s omezeným využitím pro běžného občana. Některé problémy 

by mohlo vyřešit, kdyby měl každý občan bezplatně k dispozici uznávaný elektronický podpis 

garantovaný státem (tedy uznávaný elektronický podpis), který by mohl používat jak pro svoji 

osobní potřebu jako nepodnikající fyzická osoba, tak pro potřeby svého podnikání či účasti 

v právnické osobě. Pokud by totiž došlo k masovému rozšíření a nárůstu použití, stát by byl také 

nucen řešit uživatelskou přívětivost a jiné neduhy elektronických podpisů.  

Používání datové schránky jistě dokáže nahradit elektronický podpis například při 

jednostranné komunikaci osoby s orgány veřejné moci (či dokonce mezi osobami navzájem, což 

ale v současnosti není rozšířené, zejm. z důvodu nevědomosti o této možnosti). Nicméně například 

v případě elektronické kontraktace je sice teoreticky použitelné (pokud nemusí být podpisy na 

stejných listinách, dalo by se hovořit o nabídce prostřednictvím datové zprávy a akceptaci 

prostřednictvím datové zprávy), nicméně mimořádně nešikovné. Jako výrazně elegantnější se jeví 

dokument ve formátu PDF, který obsahuje dva nebo více kryptografických podpisů. 

 

6.2. Právní jednání s dynamickým biometrickým podpisem 

Biometrický podpis se liší od klasického (kryptografického) elektronického podpisu tím, 

že využívá pro autentizaci podepisujícího skutečně jeho podpis, který je snímán prostřednictvím 

speciálního zařízení, nikoli kryptografické údaje, které pro podepisující osobu vytvořila 

certifikační autorita. Toto zařízení snímá nejenom výsledný tvar podpisu, ale také rychlost a tlak, 

který podepisující vyvinul v jednotlivých křivkách výsledného podpisu.126  

Dost často ale není podepisující tím, kdo přidává podpis k dokumentu a elektronický podpis 

tedy v takovém případě neslouží k právnímu jednání jako takovému, nýbrž ke spolehlivé 

autentizaci jednající osoby. K takovému použití dochází například v bance, kdy se jednající 

podepíše na speciální podložce. Bankovní úředník pak přidá tento dynamický biometrický podpis 

 

125 SMEJKAL, Vladimír. Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy. Právní 

rozhledy. 2019, č. 10, s. 343-351 

126 PETERKA, Jiří. Jak rozumět dynamickým biometrickým podpisům? [online]. 16. 6. 2014 [cit. 2019-07-28]. 

Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-rozumet-dynamickym-biometrickym-podpisum/ 
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do elektronického dokumentu, ale připojí také podpis instituce. Je v takovém případě dynamický 

elektronický podpis skutečně podpisem ve smyslu ZSDET a občanského zákoníku a jsou tak 

naplněny požadavky pro dvoustranné písemné právní jednání, nebo se jedná spíše o pouhý 

prostředek ověření totožnosti jednajícího a bylo jednáno v jiné formě? 

Na tuto otázku existují rozličná stanoviska. Společnosti, které jsou vydavateli 

elektronických dokumentů, v nichž figurují dynamické biometrické podpisy, si na tuto 

problematiku nechávaly zpracovat právní stanoviska, která se rovněž diametrálně liší.127   

Podle Smejkala dynamický biometrický podpis spadá pod obecnou defici elektronického 

podpisu dle nařízení eIDAS a naplní rovněž definici kvalifikovaného elektronického podpisu dle 

téhož nařízení. Smejkal zastává tento názor, protože dynamický biometrický podpis jsou ve své 

podstatě data, která podepisující osoba používá k podepsání a umožní ověřit pravost podpisu na 

základě identifikace osoby, která jej učinila.128 O první tvrzené vlastnosti dynamického 

biometrického podpisu, která je zároveň základní náležitostí elektronického podpisu, však lze 

polemizovat.  

Jak bylo popsáno výše, v praxi bežně dochází k použití dynamického biometrického 

podpisu tak, že podpis do určitého dokumentu vkládá pracovník určité společnosti (tedy (sic!) 

nikoli podepisující). To podráží základní prvek elektronického podpisu, tedy, že by měl být 

v ideálním případě vkládán do dokumentu přímo podepisujícím. Podepisující v takovém případě 

často nemá kontrolu nad tím, kam pracovník jeho dynamický elektronický podpis vloží. Je také 

představitelné, že si společnost pouze uloží podpisový vzor a poté jej bude vkládat do libovolných 

dokumentů.  

Je pravdou, že k elektronickému podepisování jinou osobou než podepisujícím (například 

asistentkou manažera či advokáta) je v praxi na denním pořádku i u kryptografického 

elektronického podpisu. Nicméně rozdíl je, že osoba, jíž certifikát náleží, je naprosto svobodná 

v tom, zda na sebe vezme toto riziko zneužití jejího (takřka nezpochybnitelného) podpisu či nikoli. 

V takovém případě není zřejmě naplněna definice elektronického podpisu a z hlediska 

objektivního práva by se správně mělo jednat o nahrazení podpisu mechanickými prostředky dle 

věty druhé § 561 odst. 1 ObčZ. Problémem je, že takový způsob podepisování není zjistitelný, ani 

prokazatelný.  

 

127 Ibid. 

128 SMEJKAL, Vladimír. Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy. Právní 

rozhledy. 2019, č. 10, s. 343-351 
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Oproti vědomému elektronickému podepisování "v zastoupení" v modelové situaci 

popsané výše, při jednání s podnikatelskou korporací, která po jednajícím (často v postavení 

spotřebitele) vyžaduje podpis na zařízení pro snímání podpisů, je jednající často postaven před 

hotovou věc a nemusí mít možnost volby, zda si přeje tímto způsobem poskytnout vzor svého 

podpisu, či nikoliv.  

Je dobrou a naštěstí také relativně častou praxí, že pro jednajícího na obrazovce otočené 

k němu viditelná aktivita pracovníka společnosti a může tak umístění podpisu kontrolovat. Jak 

bylo řečeno výše, tento stupeň kontroly však nemusí být vždy dostatečný a takový postup nemusí 

být souladný s definicí elektronického podpisu v nařízení eIDAS. Jelikož k tomuto nařízení zatím 

neexistuje judikatura Soudního dvora Evropské unie a dynamický elektronický podpis není 

výslovně upraven ani v národní, ani v evropské legislativě, bude ohledně něho panovat minimálně 

v blízké době mnoho nejasností. 

Smejkal uvádí, že nespornou výhodou dynamického biometrického podpisu oproti 

kryptografickému podpisu je jeho faktická vlastnoručnost oproti pouhé právní paritě 

kryptografických podpisů s vlastnoručními podpisy a snadné ověření jeho pravosti, ať již strojově 

nebo s pomocí písmoznalce.129 S tím lze souhlasit, ačkoli dynamický biometrický podpis trpí také 

svými neduhy, zejména potenciální zneužitelností vkládáním elektronického otisku (de facto 

skenu) podpisu do jiných dokumentů bez vědomí podepisujícího a absencí právní úpravy.  

Lze také oponovat, že kryptografický podpis, zejména kvalifikovaný elektronický podpis, 

je zabezpečen zcela dostatečně a při vhodných úpravách za účelem zjednodušení jeho používání 

pro běžné uživatele a osvětě by mohl být praktičtější variantou pro elektronická právní jednání, 

jelikož speciální podložka a pero, které se pro vyhotovení dynamického biometrického podpisu 

používají, jsou poměrně neskladné a zejména při cestách mohou být velice nepraktické.  

 

6.3. Komparace se zahraniční úpravou 

BGB v ustanovení § 126 stanoví, že písemná forma může být nahrazena elektronickou 

formou, pokud to zákon nevylučuje. V následujícím ustanovení pak zákon uvádí, že v případě, že 

má elektronická forma nahradit písemnou formu právního jednání, pro nějž požadavek na 

písemnou formu stanoví zákon, vyhotovitel elektronického dokumentu musí uvést své jméno 

 

129 Ibid 71. 
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a dokument opatřit elektronickým podpisem v souladu se zákonem o elektronickém podpisu 

(Signaturgesetz). 

Francouzský Code civil v čl. 1174 odst. 2 stanoví, že v případě, že je vyžadován 

vlastnoruční podpis osoby, která se zavázala, může být učiněn elektronickými prostředky, pokud 

tento způsob stanoví dostatečnou záruku, že dokument opravdu podepsala tato osoba.130 

Pro zajímavost autor uvádí také roli elektronického podpisu v maďarském právním řádu, 

kterou zmínil ve svém rozsudku Nejvyšší soud. Ta má spočívat toliko v tom, že dokument 

s elektronickým podpisem se považuje za soukromou listinu s plnou důkazní sílou (konkrétně dle 

§ 196 odst. 1 maďarského občanského soudního řádu).131 

7. Úvaha de lege ferenda 

Zákonodárce by měl upravit, že se rozumí e-mail bez elektronického podpisu právním 

jednáním, ovšem nikoli právním jednáním v písemné formě, ale ve formě slabší, například textové. 

Bylo by možné a žádoucí inspirovat se úpravou v § 126b BGB popsanou v kapitole 3.5 

nahořeKomparace se zahraniční úpravou. 

Je poměrně nepochopitelné, proč zákonodárce v ZSDET rozlišuje mezi uznávaným 

a kvalifikovaným elektronickým podpisem, když tento zákon měl sloužit k adaptaci českého 

právního řádu na nařízení eIDAS a toto nařízení nezná "uznávaný" elektronický podpis. 

Uznávaným elektronickým podpisem je buď zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu, nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Existence této kategorie je 

zřejmě odůvodněna snahou o předejití transakčním nákladům pro soukromé subjekty spojeným s 

přechodem ze zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu na 

kvalifikovaný elektronický podpis.132  

 

130 V originálním znění: Article 1174 (druhý odstavec) 

 Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme 

électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par 

lui-même. 

131 Viz závěry Městského soudu v Budapešti z rozsudku sp. zn. 8.G.40.831/2009/37 ze dne 12. 5. 2011, uvedené 

v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS sp. zn. 31 Cdo 1570/2015 ze dne 19. 10. 

2016. 

132 Důvodem rozšíření množiny elektronických podpisů, které mají alespoň ve vztahu k veřejnému sektoru ve 

vrchnostenském postavení účinky vlastnoručního podpisu, jsou zejména finanční náklady, které by extraneové 
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Tato snaha je sice chvályhodná, nicméně se zvolená konstrukce jeví jako neobratná, když 

nařízení nezná kategorii uznávaného elektronického podpisu. Situaci by bylo možné vyřešit tak, 

že by zákon stanovil, že pro styk s orgány veřejné moci a dalšími subjekty v § 6 ZSDET lze 

používat buď kvalifikovaný elektronický podpis, nebo zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu. Zákon sice "pouze zachoval" dřívější kategorii, nicméně další 

existence kategorie uznávaného elektronického podpisu je neúčelná a ústí pouze ve zbytečnou 

nepřehlednost právního předpisu.  

ZSDET ani jiný zákon v současnosti nestanoví paušálně, že by některý druh elektronického 

podpisu mohl nahradit úředně ověřený vlastnoruční podpis. Jednotlivé právní předpisy však 

obsahují výjimky, kdy je možné nahradit úředně ověřený podpis zaručeným elektronickým 

podpisem, například ve vztahu k elektronické dražbě, při podání insolvenčního návrhu nebo při 

podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku osob. Bylo by však vhodné, aby zákon stanovil 

takové pravidlo paušálně, a to pro kvalifikovaný elektronický podpis, případně rovněž pro 

zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Bezpečnější variantou by 

bylo stanovení parity s úředně ověřeným podpisem pouze pro kvalifikovaný elektronický podpis. 

Vzhledem k nutnosti použití speciálního fyzického prostředku pro vytváření elektronických 

podpisů je u tohoto typu nižší riziko zneužití neoprávněnou osobou. 

Jako problematickou lze vnímat situaci, kdy zákonodárce stanoví v § 7 ZSDEZ rovnost 

tzv. prostého elektronického podpisu s ostatními formami elektronického podpisu a staví jej 

naroveň vlastnoručnímu podpisu, a tedy je dodržena písemná forma. Zde by rovněž zřejmě 

postačila textová forma nastíněná výše. Z této "pandořiny skříňky" měli při projednávání ZSDET 

 

museli vynaložit na pořízení kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů (lze předpokládat, 

že jednorázové náklady se budou pohybovat do výše 2 000 Kč, dále je třeba počítat s pravidelnými náklady za 

vystavení následných kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis). S ohledem na fakt, že i zaručený 

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu disponuje dostatečnou mírou autenticity (jde de facto 

o uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb.), není důvod jej ve vztahu k veřejnému sektoru 

zavrhovat. Na druhé straně je však třeba určitou úroveň autenticity elektronického podpisu užívaného k aprobaci 

právních jednání směřujících vůči veřejnému sektoru ve vrchnostenském postavení zachovat, a proto není možno 

přiznat účinky vlastnoručního podpisu elektronickým podpisům s nižší mírou autenticity, než má zaručený 

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, tj. zejména těm, které jsou založeny na jiném než 

kvalifikovaném certifikátu. Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, č. 297/2016 Dz 
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obavu i senátoři.133  Důvodová zpráva k tomu uvádí: "[…] je potřeba zdůraznit, že uvedené 

ustanovení neodnímá, jak ostatně požaduje nařízení eIDAS, jiným typům elektronických podpisů 

jejich právní účinky. Veřejný sektor tak bude muset respektovat jejich účinky inter partes (např. 

budou-li užity v soukromoprávních smlouvách), připouštět je jako důkaz v řízeních apod. Pouze 

nebudou dostačující k podpisu právního jednání činěného vůči veřejnému sektoru ve 

vrchnostenském postavení."  

Nebyl však brán zřetel na skutečnost, že pro většinu právních jednání v každodenním životě 

není třeba písemná forma, ale postačí forma jiná (nižší). Obava zákonodárce, že by bylo 

znemožněno elektronické právní jednání a nebyly naplněny potřeby obchodní praxe (viz 

poznámka pod čarou č. 133), je tak lichá. 

Při nepřijetí § 7 ZSDET se však obávali aplikace čl. 25 odst. 2 eIDAS. Již čl. 15 preambule 

eIDAS však stanoví, že členské státy by měly mít možnost uznávat v souladu s právem Unie 

prostředky pro elektronickou identifikaci, které mají nižší úrovně záruky totožnosti. Čl. 25 odst. 2 

eIDAS sice stanoví, že kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinek rovnocenný 

vlastnoručnímu podpisu, nicméně toto ustanovení pouze přiznává účinky kvalifikovanému 

elektronickému podpisu a nevylučuje účinky ostatních způsobů elektronické identifikace. Prostý 

elektronický podpis by však měl hrát roli pouze, pokud nebude plnit dostatečně identifikační úlohu 

adresa schránky elektronické pošty. Tedy v případě, že bude schránka sdílená a bude do ní mít 

přístup více oprávněných uživatelů, by měl být zapotřebí k identifikaci konkrétního oprávněného 

uživatele. 

 

133 Senátor Miloš Vystrčil k tomu uvedl: " … nás zajímal obsah § 7, který, když to volně přeženu nebo volně řeknu, 

tak říká, že je možné po dohodě stran v rámci běžného elektronického styku používat tzv. prostý nebo někdo říká 

také primitivní elektronický podpis, což je něco jiného než kvalifikovaný elektronický podpis, který se používá 

při komunikaci, velmi zjednodušeně řečeno, s úřady. Obava, jestli § 7 potom nezpůsobí, že když si někdo otevře 

e-mail a klikne tam na něco, tak to znamená, že uzavřel smluvní vztah a následně bude povinen plnit nějaké 

smluvní závazky, které ani podepsat nechtěl, existuje. A pokud schválíme tento zákon v podobě, jak je navržen, 

je reálná. Na druhé straně, pokud bychom tak neučinili, dostáváme se do situace, kdy bychom museli respektovat 

evropské nařízení, a v evropském nařízení existuje článek 25 odst. 2, který říká, že vlastnoruční podpis je rovný 

pouze kvalifikovanému elektronickému podpisu. Jinými slovy, dostali bychom se do situace, kdy by skutečně, jak 

tady říkal pan ministr nebo podle výkladu našich právníků z ministerstva vnitra, zřejmě nebylo možné 

v elektronické komunikaci uzavírat jednoduché smluvní vztahy tak, jak jsme na to zvyklí dneska."    (viz 

Stenozáznam z 1. dne 27. schůze dostupný online na https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/ 

htmlhled?action=doc&value=81052)  
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Jak bylo uvedeno výše (viz kapitola 6.2 Právní jednání s dynamickým biometrickým 

podpisem), dynamický biometrický podpis není právně zakotven ani na evropské, ani na národní 

úrovni. Dochází tak k situaci, kdy se při jeho používání pohybují osoby v oblasti praeter legem, 

což je ale s ohledem na právní jistotu adresátů nežádoucí. Tyto osoby nejednají in fraudem legis, 

protože použití podpisu v soukromoprávním styku se řídí zásadou legální licence vyjádřenou v čl. 

2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 Listiny a § 1 odst. 2 ObčZ. Bylo by však nanejvýš vhodné tento druh 

podpisu upravit a zakotvit pro něj výslovná pravidla, při jejichž dodržení jej lze považovat za 

elektronický podpis a ekvivalent vlastnoručního podpisu.  
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Závěr 

Právní úprava forem právního jednání je jistě jednou ze zásadních oblastí právní úpravy 

občanského práva. Je tomu tak proto, že dopadá v podstatě na všechna právní jednání, ať už na 

právní jednání jednostranná či vícestranná, každodenního charakteru jako jsou například koupě 

zboží v samoobsluze či darování menšího finančního obnosu, nebo také na právní jednání 

výjimečnější a pro své adresáty zásadní jako např. smlouvy o koupi nemovitosti či smlouvy 

o úvěru.  

Problémy v praxi logicky přináší nové formy právního jednání a právní jednání s novými 

prvky. Není se čemu divit. Právo totiž zpravidla reaguje se spožděním na nové společenské 

potřeby, které se v současnosti vyvíjí velmi rychlým tempem a právo tak někdy nestíhá rychle 

reagovat úpravou právních norem v dostatečném rozsahu a kvalitě. 

Nové formy právního jednání ani právní jednání s novými prvky však v blízké době zcela 

jistě nevymizí a nelze předpokládat ani výrazný pokles jejich oblíbenosti, spíše naopak. Je však 

třeba, zejména s ohledem na částečnou absenci výslovné zákonné úpravy, dbát na osvětu v této 

oblasti. Sporadická existence judikatury a literatury této snaze příliš nepomáhá, a navíc se takovéto 

zdroje zřejmě nedostanou k těm osobám, které informace potřebují nejvíce, laické veřejnosti.  

Zejména s ohledem na laickou veřejnost, od které nelze čekat, že bude složitě interpretovat 

v současnosti platné normy, aby zjistila, jaká pravidla se vztahují na právní jednání prostřednictvím 

nových forem a jak takové formy prakticky fungují, je jistě na zvážení, zda neupravit v novele 

občanského zákoníku alespoň velmi stručně pravidla, která by na tyto nové formy výslovně 

dopadala. 

V práci byly nejprve provedeny rešerše dostupné relevantní literatury a dalších zdrojů, 

především související judikatury. Poté byly definovány výzkumné otázky a metody výzkumu. 

Dále byl v úvodu nastíněn problém, aktuálnost tématu a zdůvodněn jeho výběr.  

Autor v práci odpověděl na své výzkumné otázky: Co jsou to formy právního jednání? Co 

je právní jednání? Struktura, kategorizace, identifikace, výskyt a popis charakteristik právního 

jednání. Jak se liší jednotlivé formy právních jednání a jak se do nových forem právního jednání 

promítají změny v oblasti komunikačních technologií a je právní úprava dostatečná?   



 

 

89 

 

Seznam použitých zkratek 

ABGB Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

eIDAS nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu 

 

ElPod zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

ObčZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ObčZ 1964 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

ZRŘ zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

ZSDET zák. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

Seznam použitých zdrojů 

Seznam použité literatury 

1. ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k Československému obecnému 

zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998, s. 43. Komentáře velkých zákonů československých. ISBN 80-

85963-64-7. 

2. 1.7.4.2. Doba trvání návrhu. HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C. 

H. Beck, 2008, s. 111. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-062-1. 

3. 3. Forma právních jednání. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 151–154. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 

4. 4. Všeobecný občanský zákoník. HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: 

C. H. Beck, 2008, s. 37. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-062-1. 

5. 4.1 Soukromá listina. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 157 - 160. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 

6. 4.2 Veřejná listina. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Právní jednání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 161–174. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 9788074788215. 

7. 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law 

Masters, 2003, s. 74–75. ISBN 1403912254. 

8. 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law 

Masters, 2003, s. 76 - 79. ISBN 1403912254. 

9. 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law 

Masters, 2003, s. 75–76. ISBN 1403912254. 

10. 5. Consideration and Form. MCKENDRICK, Ewan. Contract law. Houndmills: Palgrave Law 

Masters, 2003, s. 74–75. ISBN 1403912254. 

11. BĚLOHLÁVEK, Alexander J.. § 3. In: BĚLOHLÁVEK, Alexander. Zákon o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 

216. ISBN 978-80-7179-342-7. 

12. ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue: odborný 

recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. Praha: C. H. Beck, 2009-, 

2012(11-12), s. 324. ISSN 1803-6554. 

13. DVOŘÁK, Bohumil. § 1906. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V.: komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 829. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 



 

 

91 

 

14. DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 156. 

ISBN 9788075521873. 

15. DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 162. 

ISBN 9788075521873. 

16. ELIÁŠ, Karel. Problematická ustanovení nového občanského zákoníku a jejich výklad. 

Bulletin advokacie: stavovský časopis české advokacie. Praha: [Ústředí české advokacie], 

1971-, 2013(11), 27. ISSN 1210-6348. 

17. ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu / David Elischer. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 10. ISBN 9788075522986. 

18. HANDLAR, Jiří. § 546. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1952. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 

19. HRDLIČKA, Miloslav. § 563. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část 

(§ 1−654).: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2027. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 

20. HULMÁK, Milan. § 1734. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V: Závazkové právo. 

Obecná část (§ 1721–2054). Praha: C. H. Beck, 2015, s. 85. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-535-0.  

21. HULMÁK, Milan. § 40. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: 

C. H. Beck, 2009, s. 359. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6. 

22. HUSSEINI, Faisal. 12. Přípustnost důkazu zvukovými záznamy v pracovněprávních sporech. 

Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 1995-, 2015(2), s. 51. 

ISSN 1211-4405. 

23. HUSSEINI, Faisal. Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 

1995-, 2015(2), 51. ISSN 1211-4405. 

24. JURÁŠ, Marek. Spotřebitelské rozhodčí řízení tři roky po novele. Právní rozhledy. 2015, 

č. 11, s. 398-402. ISSN 1210-6410. 

25. KMENT, Vojtěch. Elektronické právní jednání: analýza s důrazem na využití elektronického 

podpisu a elektronické pečeti podle práva EU, České republiky a Německa. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018, s. 86-90. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-814-8. 

26. KORBEL, František, MELZER, Filip. Písemnost, elektronický a biometrický podpis 

v elektronickém právním jednání. Bulletin advokacie. 2014, č. 12, s. 31-36. ISSN 1210-6348. 

27. LASÁK, Jan. § 161. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 834. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 



 

 

92 

 

28. LAVICKÝ, Petr. § 565. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2036. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 

29. MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013, Komentátor. 

ISBN 978-80-7502-003-1. 

30. Občanské právo v Československé republice do roku 1950. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské 

právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 59. ISBN 978-80-

7357-468-0. 

31. Občanské právo v období od roku 1950 do roku 1989. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo 

hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 61. ISBN 978-80-7357-

468-0. 

32. PETR, Bohuslav, MAXA, Hubert. Podpis písemného právního jednání v době moderních 

komunikačních technologií se zvláštním zřetelem k rozhodčí doložce. Právní rozhledy. 2015, 

č. 15-16, s. 550-554. ISSN 1210-6410. 

33. POLIŠENSKÁ, Petra a kol. Občanské právo hmotné: výběr z důležitých soudních rozhodnutí 

v občanském právu za období leden 2014 až září 2015. Wolters Kluwer, 2016, ISBN 

9788075520982. 

34. PRUDÍKOVÁ, Dana, KORBEL, František. Datové schránky tři roky poté: praktické 

zkušenosti s jejich používáním. Bulletin advokacie. 2012, č. 5 

35. SMEJKAL, Vladimír. Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní 

úpravy. Právní rozhledy. 2019, č. 10, s. 343-351 

36. SOKOL, Tomáš. Ještě k elektronickému dokumentu. Bulletin advokacie: stavovský časopis 

české advokacie. Praha: [Ústředí české advokacie], 1971-, 2002(3). ISSN 1210-6348. 

37. Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C. H. Beck, 1995-, 2002(2), s. 

47. ISSN 1211-4405. 

38. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 

39. TICHÝ, Luboš. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 377-388. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-370-8. 

40. TOMSA, Miloš. § 275. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, a kol. Obchodní zákoník. 13. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2010, s. 926. ISBN 978-80-7400-3547. 

41. TŮMA, Pavel. § 88. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 533. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 



 

 

93 

 

42. VOJTEK, Petr. Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní. Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů 

České republiky. Praha: C. H. Beck, 1995-, 2018(7-8), s. 247. ISSN 1211-4405. 

43. Změna písemně uzavřené smlouvy ústně. Bulletin advokacie: stavovský časopis české 

advokacie. Praha: [Ústředí české advokacie], 1971-, 2013(4), s. 43. ISSN 1210-6348. 

44. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb: 

komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová. 

2. vydání. Praha: Linde, 2013, ISBN 9788072019182. 

Seznam použitých internetových zdrojů 

1. ESignature FAQ: What are the levels (simple, advanced and qualified) of electronic 

signatures? [online]. [cit. 2019-07-28]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/cefdigital/ 

wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature+FAQ 

2. Ethereum Classic (ETC) – Kurz, graf ceny, peněženka: Útok na DAO, jenž vedl ke vzniku 

Ethereum Classic [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné z: https://finex.cz/kryptomena/ 

ethereum-classic/ 

3. KRUPIČKOVÁ, Petra. Smart contract – revoluce v smluvním právu 21. století? Revue pro 

právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. s. 19-31. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/6647 

4. MAREK, Karel. DFCR první výstup na cestě k Evropskému zákoníku soukromého práva. 

Právní rádce [online]. 21. 11. 2008 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-30575310-dfcr-prvni-vystup-na-ceste-k-evropskemu-

zakoniku-soukromeho-prava 

5. Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT). MPO 

[online]. 14. 12. 2016 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-

obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/unidroit/mezinarodni-ustav-pro-sjednoceni-

mezinarodniho-prava-soukromeho-unidroit--223306/ 

6. INVESTPLUS.CZ. KRYPTOMĚNY – využití, budoucnost, investiční virtuální měny, 

diskuze. investplus.cz. Dostupné online na https://investplus.cz/investice/kryptomeny/ [cit. 

2019-07-20]. 

7. PETERKA, Jiří. Jak rozumět dynamickým biometrickým podpisům? [online]. 16. 6. 2014 [cit. 

2019-07-28]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-rozumet-dynamickym-biomet 

rickym-podpisum/ 



 

 

94 

 

8. Stanovisko Ministerstva vnitra nazvané – Datové schránky a činnost správních orgánů 

z 28. 6. 2010, aktualizované k 31. 10. 2012 (publikované na webové stránce 

www.mvcr.cz/soubor/datove-schranky-a-cinnost-spravnich-organu-pdf-68503.aspx) 

9. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Forma právních jednání – II. Právní prostor [online]. 30. 07. 2015 

[cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/k-vyklad-

pravnich-jednani-ii 

10. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Zdánlivé právní jednání [online]. [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani 

Seznam použitých právních předpisů 

1. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

2. Zák č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

3. Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

4. Zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

5. Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský 

6. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 

elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu 

7. Zák. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

8. Zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 

9. Zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

10. Zák. č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 

Seznam použité judikatury 

1. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 19. 10. 2016, 

sp. zn. 31 Cdo 1570/2015 

2. Rozsudek Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky ze dne 26. 4. 1996, sp. zn. 

6Ob512/96 

3. Rozsudek německého Spolkového soudního dvora ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. I ZR 75/11 

4. Rozsudek Městského soudu v Budapešti ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. 8.G.40.831/2009/37 

5. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 29. 10. 1927, sp. zn. Rv II 

398/26 

6. Nález ÚS ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 29/95 



 

 

95 

 

7. Rozsudek NS ze dne 09. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 617/1999  

8. Rozsudek NS ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2670/1998 

9. Rozsudek NS ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99 

10. Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 06. 1973, sp. zn. 4 Cz 29/73 

11. Rozsudek NS ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. 29 Odo 14/2001 

12. Rozsudek NS ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. 33 Odo 357/2003 

13. Rozsudek NS ze dne 11. 10. 2004 sp. zn. 21 Cdo 1299/2004 

14. Rozsudek NS ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 29 Odo 740/2004 

15. Rozsudek NS ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 29 Odo 740/2004 

16. Rozsudek NS ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2388/2005 

17. Rozsudek NS ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 29 Odo 965/2006 

18. Rozsudek NS ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 32 Odo 940/2006 

19. Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007  

20. Usnesení NS ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007 

21. Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007 

22. Rozsudek NS ze dne 4. 5. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1142/2009 

23. Nález ÚS ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. I. ÚS 1264/11 

24. Rozsudek NS ze dne 26. 8. 2011, sp. zn. 32 Cdo 1688/2010 

25. Nález ÚS ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 2134/13 

26. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 25 Co 99/2013 

27. Nález ÚS ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3042/12 

28. Usnesení NS ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2743/2013 

29. Usnesení NS ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2743/2013 

30. Usnesení NS ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012  

31. Usnesení NS ze dne 10. dubna 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012 

32. Rozsudek NS ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012 

33. Rozsudek NS ze dne 19. 08. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013 

34. Nález ÚS ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 

35. Rozsudek NS ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 433/2015 

36. Rozsudek NS ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1371/2016 

37. Stanovisko NS ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015 

38. Usnesení ÚS ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 4175/16  

39. Usnesení NS ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1741/2017 



 

 

96 

 

40. Usnesení NS ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1741/2017 

41. Usnesení NS ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1741/2017 

42. Nález ÚS ze dne ze dne 16. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2963/17 

43. Nález ÚS ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17 

44. Usnesení ÚS ze dne 31. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 2385/18 

45. Rozsudek NS ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2534/2018 

46. Usnesení NS ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1230/2019 

47. Usnesení NS ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1230/2019 

Seznam ostatních zdrojů 

1. Důvodová zpráva k zákonu č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, č. 297/2016 Dz 

2. Důvodová zpráva k zákonu č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský 

zákoník 

3. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  



 

 

97 

 

Název práce, abstrakt a klíčová slova 

 

Název rigorózní práce: Formy právních jednání 

 

Tato práce pojednává o formách právních jednání. Zejména byly zkoumány výkladové 

problémy a právní úpravy francouzkého Code Civil a německého BGB. Metodologické přístupy, 

které byly při tvorbě práce použity, jsou zejména analytický, syntetický, normativní a 

komparativní. Nejprve byla provedena analýza právních předpisů, judikatury a doktrinálních 

názorů. Následně byla provedena syntéza zjištěných skutečností a jejich ucelený vědecký popis. 

Tento byl normativně komentován a rovněž byla provedena komparace se zahraničními úpravami. 

První kapitola Právní jednání a jeho formy představuje obecný úvod do problematiky a také 

představuje tradiční formy a nové formy a prvky. Pozornost je zde rovněž věnována zásadní otázce 

změny obsahu právního jednání pomocí odlišné formy, než jakou bylo uzavřeno.  

V první části práce byla věnována pozornost tradičním formám právních jednání. První 

část se skládá zejména z kapitol 2. Ústní právní jednání, 3. Písemné právní jednání a 

4. Konkludentní právní jednání. Ve všech těchto kapitolách byl zkoumán vývoj právní úpravy, 

aplikační praxe a byla provedena komparace současné tuzemské právní úpravy se zahraničními 

úpravami. V kapitole 3. byla věnována pozornost také formě soukromé listiny a veřejné listiny. 

V druhé části byly zkoumány nové formy právních jednání a nové prvky, které se v rámci 

právních jednání objevují. Druhá část sestává z kapitol 5. Nové formy právních jednání, která se 

věnuje právnímu jednání prostřednictvím elektronické pošty, datových schránek, webových 

stránek a smart contracts, a 6. Právní jednání s novými prvky, kde se autor zabývá elektronickým 

podpisem a dynamickým biometrickým podpisem. 

Technologický rozvoj s sebou nutně přináší potřebu reakce ze strany práva. Tyto reakce 

probíhají jak na národních úrovních, tak na úrovni Evropské unie. Jelikož je ale právo zásadně 

konzervativním odvětvím, je s těmito reakcemi spojena celá řada problémů. Autor komentoval 

názory doktríny na řešení výzev spojených s touto novou úpravou. Cílem bylo zejména přispět ke 

sjednocení stanovisek a vyjasnění výkladových problémů, které tato nová úprava vyvolala. 
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V závěru práce autor provedl úvahu de lege ferenda, zejména ve vztahu k novým formám 

právního jednání a novým prvkům právního jednání. Ze strany doktríny není těmto formám 

a prvkům věnována přílišná pozornost, ačkoli je přesně ve vztahu k nim potřebná. Cílem autora 

bylo rovněž přispět ke zvýšení zájmu doktríny o toto téma. 

 

Klíčová slova: právní jednání, tradiční formy právních jednání, nové formy právních jednání, 

nové prvky právních jednání 
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Name of the rigorosum thesis, abstract and keywords 

 

Name of the rigorosum thesis: Forms of legal acts 

 

This rigorosum thesis deals with the forms of legal acts. Main subjects of the research were 

interpretative challenges, French Code Civil and German BGB. Methodological approaches used 

while writing this thesis were mostly the analytical, synthetical, normative and comparative. In the 

beginning, the author has analyzed legislature, case law and opinions of the legal doctrine. Then, 

the ascertained facts were scientifically described in a scientific description using a synthetic 

method. Finally, these were normatively commented on and the Czech legislature was compared 

foreign ones. 

The first chapter titled Legal acts and its forms is a general introduction into the subject 

matter and it presents traditional forms and new forms and elements. Attention is also paid to the 

fundamental question of changing the content of a legal act utilizing a form different from the 

original one. 

In the first part of the thesis, attention was paid to traditional forms of legal acts. The first 

part consists mainly of chapters 2. Oral legal acts, 3. Written legal acts and 4. Implied legal acts. 

In all these chapters, the development of legal regulations, application practice and the comparison 

of the current domestic legislation with foreign regulations were carried out. In Chapter 3, attention 

was also paid to the forms of private and public deeds. 

In its second part, the thesis deals with emerging forms of legal acts and new elements in 

legal acts. This part consists of chapters 5. Emerging forms of legal acts (where the author 

researches legal acts made by using e-mail, data boxes, web pages, and smart contracts); and 6. 

Legal acts with new elements (which concerns the e-signatures and dynamic biometric signatures). 

Technological advances necessarily bring about the need for the law to react to them. These 

reactions are done both on the national and EU level. However, because the law is a predominantly 

conservative field, these reactions relate to many issues. The author comments upon opinions of 

the doctrine on dealing with those issues. The goal was mostly to contribute to unifying opinions 

and clarifying interpretative problems that were raised by this new legislation. 
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At the end of the thesis, the author has done a de lege ferenda analysis which mainly 

concerns the new forms of legal acts and the new elements. The legal doctrine does not pay as 

much attention as it should to these issues. The author's goal was to contribute to remedying that. 

Keywords: legal acts, traditional forms of legal acts, emerging forms of legal acts, new aspects of 

legal acts 


