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Úvod 

Institut zdánlivosti je novým fenoménem českého práva. V české právní normě se objevil 

poprvé v roce 2012, kdy byl přijat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 

2012“), který jej zakotvil především ve svých ust. § 551–554. Do přijetí OZ 2012 znal zákon 

č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen „ZoR“) pouze výraz „neexistence“, a to v souvislosti 

s manželstvím.  

Od přijetí nové právní úpravy již uplynulo téměř osm let, což se může zdát jako dlouhá 

doba, avšak z hlediska možnosti náležitě zhodnotit její praktický dopad v zásadní teoretické 

práci je ještě poměrně brzy. Obdobné platí o judikatuře. Přispět k poznání nového institutu lze 

ale vždycky. 

V této práci se budeme zabývat institutem zdánlivosti zejména z hlediska teoretického. 

V první části se budeme stručně věnovat – v souladu s Ciceronovým „historia est magistra 

vitae“ – vývoji civilního práva a vadám právního jednání v tom kterém dějinném období. 

Pochopení původu institutu zdánlivého právního jednání je důležité k tomu, aby bylo možné je 

správně interpretovat. 

 Se zdánlivostí se lze setkat především v souvislosti s právním jednáním. Proto druhá část 

této práce bude pojednávat o pojmu právního jednání, o vzniku právního jednání a o jeho 

vadách. Bude zmíněn rovněž i institut neplatného právního jednání, který s problematikou 

zdánlivosti právního jednání do jisté míry souvisí. 

 Institut zdánlivého právního jednání v platném právu podrobně vyložíme ve třetí, stěžejní 

části diplomové práce. Chtěli bychom zde prezentovat co nejširší okruh názorů na danou 

problematiku a porovnat výklad jednotlivých autorů k dané tématice, ale také poukázat na 

některé problematické aspekty platné právní úpravy. V jednotlivých kapitolách rozebereme 

konkrétní v úvahu přicházející vady právního jednání způsobující jeho zdánlivost. Probereme 

zde především ustanovení OZ 2012 uvedená pod rubrikou „Zdánlivé právní jednání“. Dále se 

zaměříme na možnost subsidiárního použití některých ustanovení vztahujících se k neplatnému 

právnímu jednání na zdánlivá právní jednání. Pojednáme také o zdánlivosti jakožto negativní 

sankci, s níž se lze setkat na mnoha dalších místech OZ 2012.  

 V poslední části diplomové práce nahlédneme do práva Římskokatolické církve, jehož 

kořeny sahají až do římského práva. Právě kanonické právo bylo po mnoho století jediným 

normativním pramenem pro manželství a instituty s ním související. I v dnešní době je možné 

podle ust. § 657 OZ 2012 uzavření církevního sňatku s občanskoprávními důsledky. Z toho 
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důvodu bude zajímavé zjistit, zda kanonické právo zná pojem zdánlivosti, příp. zdánlivého 

manželství, a zda se kryje kanonické pojetí tohoto pojmu s pojetím prezentovaným v OZ 2012.
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1 Pohled do historie 

1.1 Úvodní poznámka – počátky římského práva 

V druhé polovině 18. a v 19. století docházelo na různých místech Evropy k přijímání 

občanských zákoníků, jejichž kořeny tkvěly v římském právu. Proto je pochopení kořenů 

současného práva stejně důležité jako znalost dnešního práva samého.
1
 Takže – také z tohoto 

důvodu – se římské právo a právní dějiny vůbec učí na právnických fakultách v prvních 

ročnících studia jako jeden ze základních předmětů. Proto bude i v této práci nejprve pojednáno 

o římském právu.  

 

1.1.1 Právní jednání v římském právu 

Právní jednání je možné označit latinským výrazem negotium iuridicum, i když tento 

pojem je velice široký a má více významů. Jako negotium byl ve starém Římě označován i např. 

obchod, záležitost, apod. Obecně je však možné  negotium chápat jako projev vůle, který působí 

vznik, změnu či zánik soukromých práv.
2
 Právní jednání je tedy projev vůle, se kterým právo 

spojuje právní následky. Rozhodující je autonomní lidská vůle. Právními následky má být 

vyhověno úmyslu jednajícího, neboť právním jednáním se uskutečňuje jeho úmysl.
3
  

Abychom vůbec mohli o právním jednání uvažovat, je třeba, aby byla vůle jednajícího 

projevena navenek. Vůle může být projevena výslovně nebo konkludentně. Co se týče mlčení, 

slova qui tacet, consentire videtur
4
  nemají starořímský původ, ale pocházejí až ze středověku. 

Římské pravidlo znělo qui tacet, non utique fatetur, sed tamen verum est, eum non negare
5
. 

Mlčení jako projev vůle byl tedy ve starém Římě uznáván pouze v situaci, kdy je třeba projevit 

odchylnou vůli. Příkladem konkludentního jednání je, když věřitel vrátí dlužníkovi dlužní úpis. 

Z toho je zřejmé, že věřitel dlužníkovi dluh promíjí. 

Mezi obecné náležitosti právního jednání patří právní způsobilost jednající osoby, 

projevení vůle, jednání nesmí být nemožné fakticky, ani právně, ani nesmí odporovat dobrým 

mravům (právní jednání by bylo contra bonos mores
6
).  

 

                                                 
1
 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 7. vyd. Bratislava: Právnická fakulta university 

Komenského, 1929, s. 1. 
2
 KINCL, J. a URFUS, V. Římské právo. Praha: Panorama, 1990, s. 124. 

3
 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 7. vyd. Bratislava: Právnická fakulta university 

Komenského, 1929, s. 89. 
4
 „Kdo mlčí, souhlasí.“ Překl. aut. 

5
 MOMMSEN, T., ed. Digesta Iustiniani. Olomouc: Nugis Finem, 2018. PAULUS, D 50, 17, 142. „Kdo mlčí, ten se 

ještě vůbec nepřiznává, pravda ovšem je, že ani nezapírá.“ Překl. aut.  
6
 „Proti dobrým mravům.“ Překl. aut. 
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1.1.2 Formální a neformální právní jednání v římském právu 

Římské ius civile bylo v nejstarších dobách svázáno množstvím formalismů. Tím se 

podobalo jiným právním řádům různých jiných primitivních společností, ve kterých nebyl 

obchod běžný. Právo totiž sloužilo jako nástroj prosazování moci, a proto byla autorita práva 

prosazována všemi možnými prostředky. Z toho důvodu bylo právo prohlašováno za projev vůle 

bohů, a proto bylo ovládáno přísným formalismem, který běžným úkonům dodával pečeť 

výjimečnosti až mystiky.
7
 Jednalo se o slovní formalismus (musela být pronesena určitá slova – 

certa verba), požadovala se přítomnost určitého počtu svědků, požadovalo se, aby jednání bylo 

učiněno před lidovým shromážděním, před magistrátem, apod.
8
 Nebyly-li přesně stanovené 

formální požadavky dodrženy, celý akt byl vadný, sankcí byla neplatnost.
9 

S rozvojem hospodářství a obchodu od poloviny 3. století př. Kr. se však ukázala potřeba 

zjednodušit náležitostí právního jednání, což vedlo ke vzniku práva prétorského a souviselo též 

s rozvojem iuris gentium
10

. Přísné slovní formulace se stávaly postupně volnějšími, až v době 

císařské bylo od formalit téměř upuštěno. Na druhou stranu byly pro právní jednání předepsány 

nové formy, jako stvrzení právního jednání per rescriptum principis, prohlášení na soudu a jeho 

zápis do soudního protokolu, přibrání veřejného písaře, notáře nebo svědků a prosté sepsání 

listiny.
11 

 

1.1.3 Neplatnost a naříkatelnost právního jednání v římském právu 

Právní jednání někdy nemá očekávané účinky a to kvůli vadám a nedostatkům, ke kterým 

při jednání došlo. Moderní nauka o římském právu rozlišuje mezi neplatností a naříkatelností 

právního jednání, ale římští právníci toto obecné rozlišení neznali. V analýze konkrétních 

právních případů vycházeli ze stanoviska, že závažné vady právní jednání anulují. U méně 

závažných vad právního jednání dovolovali římští právníci napadnout alespoň účinky právního 

jednání. Podle toho rozlišují dnešní romanisté jednání neplatné (negotium nullum), jež nemá 

žádné právní účinky, neboť se na ně hledí jakoby nikdy nebylo učiněno (závěť se považuje za 

nenapsanou – „pro non scriptum habetur“), a naříkatelné (negotium revocabile). Naříkatelné 

právní jednání vyvolává právní následky jako platné právní jednání, avšak osobě, které by 

naříkatelné právní jednání mělo způsobit újmu, je poskytována ochrana: má možnost právní 

                                                 
7
 KINCL, J. a URFUS, V. Římské právo. Praha: Panorama, 1990, s. 126. 

8
 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 7. vyd. Bratislava: Právnická fakulta university 

Komenského, 1929, s. 93–94. 
9
 KINCL, J. a URFUS, V. Římské právo. Praha: Panorama, 1990, s. 126. 

10
 „Práva národů.“ Překl. aut. 

11
 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 7. vyd. Bratislava: Právnická fakulta university 

Komenského, 1929, s. 94. Srov. též např. SOMMER, O., Učebnice soukromého práva římského: díl I. Obecné 

nauky. Praha: Vlastním nákladem, 1933, s. 73–74. 
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jednání naříkat, odporovat mu (z uvedeného vyplývá, že naříkatelné právní jednání odpovídá 

institutu relativní neplatnosti dle OZ 2012). Právní jednání může naříkat ten, kdo byl k právnímu 

jednání psychicky donucen (vis compulsiva), nepominutelný dědic, který byl závětí zkrácen, ten, 

kdo byl při právním jednání podveden, apod.
12

  

Právní jednání je neplatné, pokud je v rozporu se zákonem (contra legem), tedy porušuje 

pravidla daná obyčejem, zákonem lidového shromáždění (leges publicae), usnesením senátu 

(senatus consulta) a císařským nařízením, dále pokud obchází zákon (in fraudem legis), a nebo 

je-li v rozporu s dobrými mravy (contra bonos mores). Dále je právní jednání neplatné, pokud 

jednající nemá způsobilost k právnímu jednání, pokud je vadný předmět právního jednání (např. 

res extra comertium) a nebo pokud je vadný projev vůle, popřípadě pokud vůle chybí (např. když 

je použito násilí - vis absoluta).
13

  

Právní jednání je neplatné od samého počátku (ex tunc), takže se na právní jednání hledí, 

jako by vůbec nevzniklo (negotium nullum).
14 

 

1.2 Římské právo v poklasickém období 

1.2.1 Citační zákony a Codex Theodosianus 

Také později byla v právní praxi využívána díla slavných římských právníků, problémem 

však bylo, že jednak postupně zastarávala, jednak se začaly pořizovat různé výtahy z nich. 

To vedlo ke značné nepřehlednosti, a proto císaři ve 4. a 5. století vydali tzv. citační zákony, 

které stanovily závazná pravidla, pokud jde o to, koho lze citovat, a koho ne. Přehlednost 

právního řádu se ale dále zhoršovala. Postupně začaly vznikat kodexy nejprve soukromé, později 

oficiální, císařské. První kodifikací byl Codex Theodosianus, který utřídil všechny císařské 

konstituce od císaře Konstantina až po císaře Theodosia.
15 

Po zániku Západořímské říše římské právo i nadále platilo jako osobní právo římského 

obyvatelstva nových germánských států,
16

 avšak jeho znalost postupně upadala, k čemuž přispěla 

omezená znalost jeho pramenů.
17 

 

                                                 
12

 KINCL, J., SKŘEJPEK, M. a URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 107–108. 
13

 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2011, s. 297. 
14

 Tamtéž, s. 298. 
15

 KINCL, J., SKŘEJPEK, M. a URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 40–41. 
16

 Tamtéž, s. 41. 
17

 URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 12. 
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1.2.2 Kodifikace císaře Justiniána 

Snahou císaře Justiniána bylo obnovení římského impéria a jedním z prostředků pro 

uskutečnění tohoto cíle se mělo stát právo. Proto bylo potřeba uspořádat klasické i poklasické 

římské právo, a to ve velké kodifikaci. Dne 16. prosince 533 císař Justinián publikoval rozsáhlý 

zákoník pod názvem Digesta seu pandectae
18

, která se udržela v platnosti až do zániku 

Byzantské říše roku 1453. V Digestech byly právní normy sjednoceny a logicky uspořádány. 

Digesta vycházela z výroků klasických a poklasických autorů, které přizpůsobila potřebám 

společnosti 6. století. Na západě se Digesta objevila jen krátce, a to v době, kdy Justinián ovládl 

části bývalé západní říše. Po vpádu Langobardů tam ale poklesla úroveň práva na primitivní 

úroveň a na Digesta se na západě zapomnělo.
19

  

Ke znovu objevení Digest došlo na přelomu 11. a 12. století na univerzitě v Bologni, a to 

v souvislosti se znovuobjevením římského práva jako celku.
20 

Nyní ale několik staletí přeskočíme. 

 

1.3 Kodifikace občanského práva v Rakousku 

Kodifikovat občanské právo v Habsburské monarchii se pokoušel již císař Josef I., který 

roku 1709 jmenoval kompilační komisi, avšak návrh kodifikace se podařilo dokončit až roku 

1766. V tomto roce byl předložen Marii Theresii ke schválení. Marie Teresie se však roku 1770 

rozhodla nechat Codex přepracovat. Ke konci vlády Marie Theresie převládly proudy, které si 

kodifikaci nepřály a o kodifikaci neusilovala již ani Marie Teresie.
21 

Znovu se práce na kodifikaci rozběhly za Josefa II. Nejprve byl vyhlášen občanský soudní 

řád a následně manželský patent, poté byl vyhlášen patent o dědické posloupnosti a roku 1786 

byla předložena osnova prvního dílu občanského zákoníku. Toto dílo bylo publikováno v roce 

1786 patentem č. 220 jako allgemeines bürgetliches Gesezbuch (tzv. josefínský občanský 

zákoník).
22 

Leopold II, který nastoupil na císařský trůn po smrti Josefa II., ustavil dvorskou komisi, 

která nahradila dřívější kompilační komisi, a jejím předsedou ustanovil prof. Martiniho. Roku 

1794 byl předložen přepracovaný josefinský zákoník a do konce roku 1796 ještě druhý a třetí díl 

                                                 
18

 Vedle Digest vydal císař Justinián ještě Institutiones seu Elementa, což byla učebnice práva a Codex Iustinianus 

repetitae praelectionis, což byla sbírka císařských konstitucí (KINCL, J., SKŘEJPEK, M. a URFUS, V. Římské 

právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 48–49.). 
19

 KINCL, J., SKŘEJPEK, M. a URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 44–46, 53. 
20

 URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 13–14. 
21

 Srov. KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. vyd. 

z roku 1946. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 10–13. 
22

 Text zákoníku dostupný na: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JosephinischesGesetzbuch1787.pdf; přepis 

textu zákoníku do latinky dostupný na: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JGB20070429-rund18800woerter.htm. 

http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JosephinischesGesetzbuch1787.pdf
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kodifikace. V tomto textu je patrný vliv J. J. Rousseaua a francouzské revoluce. Císař František 

II. nechal návrh přezkoumat zemskými komisemi, mezitím však z důvodu naléhavé potřeby byla 

Martiniho osnova publikována s některými změnami v roce 1796 jako zákoník v Haliči. Roku 

1801 byla zřízena dvorská komise, jejímž referentem byl jmenován prof. Zeiller.
23

 Následně 

došlo k vyhodnocení původního „haličského“ zákoníku a odstranění jeho nedostatků. 1. června 

1811 byl obecný občanský zákoník vyhlášen patentem č. 946 pod názvem „Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der österreichischen 

Monarchie“, tj. Obecný zákoník občanský pro veškeré německé země dědičné rakouského 

mocnářství (dále jen „ABGB“). Účinnosti nabyl 1.1.1812.
24

 

 

1.3.1 Charakteristika ABGB 

Význam ABGB byl v době svého vzniku jiný než v pozdější době. Původně byl zárukou 

práva poddaných před státní mocí (měl být magna charta libertatum), proto v ust. § 16 

upravoval prohlášení lidských svobod a výslovně odmítal otroctví a nevolnictví, zakotvil rovnost 

před zákonem (ust. § 4 ABGB) a až později byl chápán jako soukromoprávní kodex.
25

 Ideově 

stojí tento zákoník na římském právu v té podobě, kterou dostalo v průběhu let, totiž tak, jak se 

vyvinulo recepcí římského práva severně od Alp a dalším přetvářením. Kostra zákoníku je tedy 

římskoprávní, avšak duch zákoníku je přirozenoprávní, což je nejvíce patrné v jeho ust. § 7, 16 a 

17. Některé části, zejména právo manželské, mají původ v právu kanonickém. Pro některá 

ustanovení byl inspiračním zdrojem pruský Landrecht a jiná jsou tvůrčími činy redaktorů.
26 

ABGB byl zákonem výlučným, ve smyslu výlučnosti vůči staršímu všeobecnému 

občanskému právu. V uvozovacím patentu bylo stanoveno, že se ruší recipované právo obecné
27

, 

josefinský zákoník a haličský zákoník a další zákony a zvyklosti vztahující se k předmětu 

obecného občanského práva.
28

 Zákoník byl též zákonem všeobecným, přičemž všeobecnost 

                                                 
23

 TILSCH, E., SPÁČIL, J., ed. Občanské právo: Část všeobecná. Reprint 3. vyd. z roku 1925. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 18. 
24

 KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. vyd. z roku 

1946. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 13–19. 
25

 SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. ed. Občanské právo československé: všeobecné nauky.  Reprint pův. vyd. z roku 

1931. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 62. 
26

 KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. vyd. z roku 

1946. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 22. 
27

 Za obecné právo bylo považováno právo římské, kanonické a feudální (SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. ed. Občanské 

právo československé: všeobecné nauky.  Reprint pův. vyd. z roku 1931. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 63.). 

V angloamerickém právním systému je obecné právo známo jako common law. 
28

 KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. vyd. z roku 

1946. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 23. 
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spočívala ve skutečnosti, že platil jednotně pro všechny země (s výjimkou zemí uherských
29

), 

pro všechny stavy, a že upravuje pouze soukromé právo všeobecné, na rozdíl od zvláštních 

práv.
30 

Ještě na konci 19. století a na počátku 20. století byl ABGB přijímán pozitivně, navzdory 

dřívějším snahám po sepsání nového občanského zákoníku a proto byl pouze několikrát 

novelizován.
31

 O kvalitách ABGB svědčí také to, že na našem území zůstal v platnosti až do 

roku 1950, kdy byl z převážné části nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb., Občanským zákoníkem 

(dále jen „OZ 1950“) a zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném (dále jen „ZPR“). Zbývající 

Hlava XXVI. ABGB byla zrušena až zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce (dále jen „ZP 

1965“), a to k 1. 1. 1966.  

V Rakousku a Lichtenštejnsku platí ABGB dodnes, když byl (v těchto zemích) několikrát 

novelizován. 

 

1.3.2 Základní náležitosti právního jednání dle ABGB 

Ačkoliv tak ABGB výslovně nestanovil, civilistická teorie zastávala názor, že jsou třeba 

alespoň základní náležitosti k tomu, aby bylo možné vůbec mluvit o právním jednání. V případě 

jejich absence nešlo nejen o neplatné právní jednání, ale nešlo o právní jednání vůbec (non 

negotium). Tyto nezbytné náležitosti byly u každého právního jednání jiné a hranice mezi 

neplatným právním jednáním a tím, co není právním jednáním vůbec, byly nezřetelné. Protože 

právní jednání je projev vůle, o právním jednání nelze mluvit v případech, ve kterých nejde 

o projev jednající osoby (podvržená listina, fyzické násilí), nebo jde o mimovolné projevy 

jednajícího (např. ve spánku), dále v případech, kdy je zřejmé, že vůle neodpovídá jejímu 

projevu (projevy na jevišti) a konečně tam, kde projevy vůle jsou neurčité nebo nejasné, takže 

z nich není možné určit úmysl jednajícího.
32

  

 

1.3.3 Neplatnost podle ABGB 

Hlava sedmnáctá ABGB nazvaná „O smlouvách a právních jednáních vůbec“ upravující 

mj. náležitosti právního jednání a též neplatnost právního jednání se původně vztahovala pouze 

na obligační právní jednání a týkala se tedy pouze obligačních smluv. Teprve novela ABGB 

                                                 
29

 Více k tomu KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. 

vyd. z roku 1946. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 19. 
30

 TILSCH, E., SPÁČIL, J., ed. Občanské právo: Část všeobecná. Reprint 3. vyd. z roku 1925. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 20. 
31

 Srov. TILSCH, E., SPÁČIL, J., ed. Občanské právo: Část všeobecná. Reprint 3. vyd. z roku 1925. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 21. 
32

 KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. vyd. z roku 

1946. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 197–198, 201. 
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z roku 1916 provedená císařským nařízením č. 69/1916 Ř. z., jímž se vydává třetí částečná 

novela k obecnému zákoníku občanskému (dále jen „III. dílčí novela“) rozšířila působnost hlavy 

sedmnácté ABGB též na právní jednání, k nimž jsou smluvní strany oprávněny podle smlouvy 

(např. výpověď, instrukce) nebo podle zákona (např. odstoupení od smlouvy). Na ostatní případy 

právních jednání (právní jednání obsažená v prvním dílu a prvé části druhého dílu ABGB a 

soluční jednání ve třetím díle ABGB) bylo možné ust. § 869–875 použít pouze analogicky.
33 

Náležitosti projevu vůle při uzavírání smlouvy upravovalo ust. § 869 ABGB, které 

stanovilo: „Přivolení ke smlouvě musí býti projeveno svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Je-

li projev nesrozumitelný, zcela neurčitý, nebo stane-li se přijetí za jiných podmínek, než za 

jakých se stala nabídka, nevzniká smlouva.“ Jak z cit. ust. vyplývá, jedná se o výčet náležitostí, 

které musí mít projev vůle. Náležitosti jsou podrobněji upraveny na dalších místech ABGB
34

 a 

pro tuto práci je nadbytečné je dále rozvádět. Avšak je vhodné připomenout, že dle OZ 2012 

právní jednání v těchto případech vůbec nevzniká, nejde o žádné právní jednání, pouze o tzv. 

zdánlivé právní jednání, ke kterému se nepřihlíží (srov. níže).  

Původní znění Obecného občanského zákoníku neobsahovalo ustanovení, které by 

výslovně prohlašovalo smlouvy v rozporu se zákonným zákazem nebo v rozporu s dobrými 

mravy za neplatné. Tyto případy byly podřazovány pod ust. § 878 ABGB o nedovolenosti, které 

upravovalo též nemožnost plnění. Pojem smluv nedovolených (unerlaubt) byl chápán, jako 

pojem zahrnující jak smlouvy příčící se zákonu, tak smlouvy v rozporu s dobrými mravy.
35

 Ust. 

§ 879 ABGB pak obsahovalo demonstrativní výčet smluv, které zákon prohlašoval za neplatné 

(ungültig).
36 

Již zmíněná III. dílčí novela upravila výše cit. ust. § 878 ABGB tak, že už neupravovalo 

smlouvy nedovolené, ale pouze smlouvy, jejichž plnění je nemožné.
37

 Zároveň bylo 

novelizováno výše cit. ust. § 879 ABGB tak, že v prvním odstavci byly za neplatné (tentokrát 

podle vzoru BGB „nichtig“; srov. k tomu dále) prohlášeny smlouvy, které byly v rozporu se 

                                                 
33

 Tamtéž, s. 24, 102. 
34

 Např. požadavek svobody vůle je dále upraven v ust. § 870 ABGB, požadavek vážnosti v ust. § 916 ABGB. 

Náležitost srozumitelnosti a určitosti je samostatně upravena v ust. § 861–864 ABGB (více k tomu SEDLÁČEK In: 

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Svazek 1. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089). Reprint pův. vyd. z roku 

1936. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 76 a násl.). 
35

 KUBEŠ In: ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Svazek 1. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089). Reprint pův. 

vyd. z roku 1936. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 126. 
36

 Neplatné byly takto např. smlouvy, kterými si někdo něco vymínil za vyjednání manželské smlouvy. 
37

 Nemožností se rozuměla nemožnost fyzická nikoliv právní, ačkoliv zejména před III. dílčí novelou nebyla právní 

teorie v této otázce jednotná a vyskytovaly se názory, že se nemožností rozumí i nemožnost právní (KUBEŠ In: 

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Svazek 1. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089). Reprint pův. vyd. z roku 

1936. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 109–111.). 
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zákonným zákazem nebo dobrými mravy. Pak v druhém odstavci byl zakotven demonstrativní 

výčet smluv, které byly prohlášeny za neplatné (nichtig).  

Tato III. dílčí novela byla (jak už bylo naznačeno) výrazně inspirována německým 

občanským zákoníkem (BGB), ze kterého byl převzat do německé jazykové (úřední) verze právě 

termín „Nichtigkeit“ a „nichtig“,
38

 který byl zřejmě kvůli zvukové podobnosti překládán jako 

„nicotnost“.
39

 Mladší civilisté v čele se Sedláčkem
40

 a Krčmářem
41

 (ale i např. Kubeš 

v Komentáři k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi)
42

 však pojem „nicotnost“ vůbec nepoužívají a i nadále mluví 

pouze o neplatnosti. 

Nejvyšší soud v některých rozhodnutích mluví o nicotnosti, jakožto o samostatné 

kategorii, a v některých rozhodnutích označuje smlouvy sjednané v rozporu se zákonem za 

neplatné.
43

 

 

1.4 Revize Obecného občanského zákoníku 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byly dosavadní zákony (tedy včetně 

ABGB) recipovány (čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu československého). 

Bylo však třeba některé části ABGB modernizovat, upravit či doplnit. Zákonodárci přikročili 

pouze k opatrným změnám
44

, které by se daly charakterizovat jako „zdokonalování“, přičemž 

                                                 
38

 Tamtéž, s. 138. 
39

 ZUKLÍNOVÁ, M. Neplatnost právních jednání. In: Právní prostor [online]. 24.9.2015 [cit. 2019-8-18]. 
40

 Srov. SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J., ed. Obligační právo: obecné nauky o právních jednáních obligačních a 

o splnění závazků. Reprint 2. přeprac. vyd. z roku 1933. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 38. 
41

 Krčmář pojem „nicotnost“ považuje za terminologickou novotu, která má význam pouze orientační (KRČMÁŘ, 

J., SPÁČIL, J., ed. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint 4. dopl. vyd. z roku 1946. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 204.). 
42

 Podle Kubeše: „Výraz »nicotnost« by bylo vůbec lépe nahraditi pojmem neplatnosti, neboť tímto výrazem jest 

mnohem správněji vyjádřena okolnost, že smlouva contra bonos mores není juristické »nic«, nýbrž že postrádá 

toliko charakteru právní normy, že jest však, přistoupí-li k ní ještě plnění, skutkovou podstatou juristicky relevantní. 

Pojem »nicotnost« znamená, že z nicotné smlouvy nelze s úspěchem žalovati. Mylný jest proto názor nejv. soudu, že 

smlouva contra bonos mores je »ničí«, t. zn. méně než smlouva neplatná“ (KUBEŠ In: ROUČEK, F., SEDLÁČEK, 

J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a 

v Podkarpatské Rusi. Svazek 1. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089). Reprint pův. vyd. z roku 1936. Praha: CODEX 

Bohemia, 1998, s. 138.).  
43

 Srov. např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 1943, sp. zn. Rv I 764/42; Rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 31. 5. 1927, sp. zn. Rv I 1570/26; Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 1939, sp. zn. RV I 1325/38 a 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 1923, sp. zn. Rv II 366/23. 
44

 Novelizováno bylo např. manželské právo tzv. manželskou novelou (zákon č. 320/1919 Sb., kterým se mění 

ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství), kterou byl 

nově zaveden fakultativní civilní sňatek a možnost rozluky manželství bez ohledu na konfesi manželů, vedle 

dosavadního institutu „rozvodu od stolu a lože“. Zákonem č. 56/1928 Sb., o osvojení bylo upraveno osvojení, které 

bylo založeno na smluvním principu a jeho hlavním účelem nebylo zajištění výchovy dítěte, ale spíš zajištění 

přechodu majetku. Proto bylo možné osvojit i zletilou osobu (HRUŠÁKOVÁ, M. a KRÁLÍČKOVÁ, Z. České 

rodinné právo. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 23–24.). 
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nejsilnější argument pro tento postup byl ten, že funkčnost zákoníku byla prověřena více než 

stoletou aplikací.
45 

Velikým problémem však byl právní dualismus, kdy na Slovensku a Podkarpatské Rusi 

platilo uherské právo. Tento stav měl být odstraněn přijetím nového občanského zákoníku, na 

jehož přípravě se pracovalo již od roku 1920. Práce byla rozdělena mezi tzv. subkomitéty. V čele 

subkomitétů stáli na počátku profesoři pražských právnických fakult z University Karlovy a též 

z Německé university v Praze
46

 a jako členové subkomitétů zasedali vedle úředníků ministerstva 

spravedlnosti a ministerstva pro sjednocení zákonů a organizace správy též zástupci 

soudcovského, advokátského a notářského stavu.
47

 Postupem času se obsazení komitétů měnilo a 

na přípravách OZ 1937 se podílelo mnoho odborníků z právnických fakult z Prahy a Brna (odtud 

např. právě níže cit. Kubeš a Sedláček). Jako podklad měl sloužit ABGB s tím, že měla být 

odstraněna zastaralá ustanovení a mělo být zohledněno právo platné na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi. Výsledky práce subkomitétů byly do roku 1924 vydávány jako samostatné 

publikace a staly se předmětem veřejné diskuse.
48

 Za účelem sjednocení jednotlivých návrhů 

byla v roce 1926 jmenována superrveizní komise.
49

 Výsledek její práce byl představen v podobě 

návrhu zákona v r. 1931. Je známý jako Osnova 1931. Osnova 1931 byla postoupena do 

meziministerského řízení.
50

 V roce 1937 byla předložena oběma komorám národního 

shromáždění konečná redakce návrhu občanského zákoníku pod názvem „Vládní návrh zákona, 

kterým se vydává občanský zákoník“ (dále jen „OZ 1937“) jako sněmovní tisk 844. Návrh OZ 

1937 byl v roce 1937 postoupen do druhého čtení ústavním výborům obou komor.
51

 V důsledku 

Mnichovské dohody, následné okupace zbytku Čech a Moravy a vytvoření Protektorátu Čechy a 

Morava již k jeho konečnému schválení Poslaneckou sněmovnou a završení legislativního 

procesu nedošlo.
52

 

 

                                                 
45

 THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 85. 
46

 SALÁK In: SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a výzvy. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 19. 
47

 Sněmovní tisk 844. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. (Důvodová zpráva). Praha: Státní 

tiskárna, 1937, s. 235–237.  
48

 SALÁK In: SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a výzvy. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 18–20. 
49

 Sněmovní tisk 844. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. (Důvodová zpráva). Praha: Státní 

tiskárna, 1937, s. 238. 
50

 SALÁK In: SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a výzvy. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 21–22. 
51

 Tamtéž, s. 23–24. 
52

 THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 84–85. 
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1.4.1 Stručná charakteristika OZ 1937 

Konečná verze OZ 1937 předložená do Parlamentu ČSR značně připomínala ABGB. 

Návrh obsahoval celkem 1369 paragrafů, což bylo více než u Osnovy 1931, a to i přes to, že byla 

vypuštěna podstatná část rodinného práva.
53

 Hlavním důvodem bylo to, že paragrafy byly nově 

uspořádány tak, aby každý měl jen jeden odstavec. Při porovnání s ABGB došlo k vyřazení 

mnoha výkladových ustanovení, ustanovení bez právního významu a ustanovení zastaralých. 

Předkladatelé se rovněž snažili odstranit (byť ne úplně důsledně) definice, které dle jejich názoru 

patří do učebnice a ne do zákona.
54 

 

1.4.2 Neplatnost podle vládního návrhu zákona z roku 1937 

Především je třeba konstatovat, že výraz „nicotnost“ vůbec nebyl ve vládním návrhu 

použit, neboť – jak uvádí důvodová zpráva – „Co do názvosloví se poznamenává, že 

superrevizní komise v § 710, právě tak jako v § 709 mluví o neplatnosti, a nikoliv o nicotnosti... a 

klade tím důraz na to, že pojem neplatnosti smlouvy kryje různé její vady, ale je pojmem 

relativním, jehož dosah sluší vyšetřiti pečlivým rozborem, která o té či oné neplatnosti jsou 

dána.“
55

 Superrevizní komise se tak přiklonila k tomu názoru, že pojem „nicotnost“ nemá reálný 

význam a že je v dosavadním obecném občanském zákoníku obsažen jen kvůli chybnému 

překladu německého výrazu. 

Pokud se týká náležitostí právního jednání, OZ 1937 převzal s drobnými úpravami § 869 

ABGB do svého ust. § 701, a proto zde odkazujeme na to, co bylo uvedeno již výše.
56 

 

1.5 Občanské právo v Československu po roce 1948 

S politickými změnami, které započaly v únoru 1948, nastaly i změny v oblasti práva. 

Nejprve byla přijata Ústava 9. května, a následně, v roce 1949, byla vyhlášena tzv. právnická 

dvouletka, během níž došlo k rekodifikacím napříč celým právním řádem. Cílem bylo reagovat 

na nové politické a hospodářské poměry, přičemž vliv na nové právní úpravy mělo sovětské 

                                                 
53

 Z úpravy rodinného práva zůstala v OZ 1937 pouze ustanovení upravující poměry dětí v moci otcovské, 

poručenství a majetkové otázky manželské, včetně manželských smluv. Tato úprava však byla zařazena do 

obligačního práva, obdobně jako v ABGB. Dědické smlouvy zůstaly v materii dědického práva (Sněmovní tisk 844. 

Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. (Důvodová zpráva). Praha: Státní tiskárna, 1937, s. 242–

243). 
54

 SALÁK In: SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a výzvy. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 36–37. 
55

 Sněmovní tisk 844. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. (Důvodová zpráva). Praha: Státní 

tiskárna, 1937, str. 319. 
56

 Sněmovní tisk 844. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. (Důvodová zpráva). Praha: Státní 

tiskárna, 1937, str. 317. 
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právo a celá sovětská politická i právní ideologie, podporující mj. tzv. zlidovění právní úpravy.
57

 

Mělo dojít k odstranění „starých přežitků“, formalismu a byrokratismu. Dále mělo být zrušeno 

dělení práva na soukromé a veřejné a měl být v právu promítnut třídní přístup. V občanském 

právu došlo k odmítnutí římsko-právního základu, k vyčlenění rodinného práva z občanského 

zákoníku a ke zrušení obchodního práva. Nová právní úprava měla platit pro celé 

Československo, čímž měl být dokončen proces unifikace a odstraněn právní dualismus.
58

  

 

1.5.1 Stručná charakteristika OZ 1950  

Výsledkem právnické dvouletky v oblasti soukromého práva byl především OZ 1950, 

který nabyl účinnosti 1. ledna 1951. Účelem nové právní úpravy bylo potlačení soukromého 

vlastnictví, a to diferenciací dosud jednotného institutu vlastnictví na vlastnictví státní, 

vlastnictví družstevní, vlastnictví společenských organizací, vlastnictví osobní a vlastnictví 

soukromé, přičemž preferováno bylo kolektivní, socialistické vlastnictví.
59

 Velké množství 

tradičních institutů bylo zdeformováno, anebo vůbec opuštěno.
60

 Ve srovnání s ABGB byl počet 

ustanovení zákoníku zhruba třetinový, přes to všechno si však OZ 1950 zachoval určitou 

standardní legislativní úroveň.
61

 Snad to bylo díky tomu, že se na jeho přípravě podílel ještě 

prof. Krčmář, ačkoliv již nebyl vůdčí osobností. Rovněž tak je možné v OZ 1950 nalézt drobné 

stopy odkazující na OZ 1937.
62

  

Oproti ABGB, OZ 1950 označoval právní jednání nově jako „právní úkony“. Dle 

důvodové zprávy teorie zbytečně rozčleňuje různé druhy právních jednání a také právní jednání a 

činy nedovolené, a proto „osnova, protože chce být přístupna lidovému chápání, musí být 

oproštěna od podobného theoretického rozčleňování, a to tím spíše, že se bez něho lze zcela 

obejít. Nemluví se proto ani v § 9 zvlášť o právních činech a opominutích, ani v § 30 o právních 

jednáních, nýbrž tam i zde o „právních úkonech“, kterýžto výraz vyznačuje svůj obsah i jazykově 

vhodně a vyhovuje nejen řeči české, ale i slovenštině.“
63

 

                                                 
57

 THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 87. 
58

 KUKLÍK In: BLÁHOVÁ, I., BLAŽEK, L., KUKLÍK, J., ŠOUŠA, J. a kol. Právnická dvouletka: rekodifikace 

právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014, s. 13–14, 58. 
59

 THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 87. 
60

 Např. byl opuštěn pojem nehmotných věcí, superficiální zásada, intabulační princip, nauka o titulu a modu 

(THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 88). 
61

 Tamtéž. 
62

 SALÁK In: SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a výzvy. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 27. 
63

 Zvláštní část důvodové zprávy k ust. § 30 OZ 1950 (In: ČAPEK, K. Občanský zákoník. 3. přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: Orbis, 1956, s. 87.). 
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1.5.2 Neplatnost právního úkonu podle OZ 1950 

Pojem zdánlivého právního úkonu (dle dnešní terminologie právního jednání) a ani pojem 

nicotnosti OZ 1950 neznal. Nový OZ 1950 však oproti ABGB a v souladu se sovětskou právní 

teorií upravoval náležitosti právních úkonů obecně pro všechny typy právních úkonů, a nikoliv 

pouze k některému typu jednání jako v ABGB (srov. výše). 

Neplatné byly právní úkony, které byly učiněny osobou nezpůsobilou k právnímu úkonu, 

které nebyly srozumitelné, anebo nebyly vážné (ust. § 32 OZ 1950). Dále byly neplatné projevy 

vůle, k nimž byl někdo druhou stranou přiveden lstí nebo bezprávnou vyhrůžkou vzbuzující 

důvodnou bázeň, a také jestliže některou ze stran takto přivedl k projevu vůle někdo jiný a druhá 

strana o tom věděla (ust. § 33 odst. 1 OZ 1950). Neplatný byl dále úkon, který byl učiněn 

v omylu, pokud se omyl týkal podstaty, a pokud se omyl týkal vedlejší okolnosti, byl právní 

úkon neplatný, pokud byla taková okolnost pro projev vůle rozhodující (ust. § 35 odst. 1 OZ 

1950). Neplatný byl dále právní úkon příčící se zákonu nebo obecnému zájmu (ust. § 36 odst. 1 

OZ 1950)
64

, učiněný v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek (ust. § 37 OZ 1950) a pokud 

bylo jeho předmětem plnění nemožné (ust. § 43 OZ 1950). 

 

1.5.3 Stručná charakteristika ZPR 

 Dne 1.1.1950 nabyl účinnosti ZPR, kterým byla z ABGB vyčleněna materie manželského 

a rodinného práva a samostatně upravena. Záměrem ZPR bylo upravit rodinné vztahy, jako 

vztahy typicky osobního charakteru oddělené od majetkových občanskoprávních vztahů, a tak 

zdůraznit jejich socialistický charakter. Ideově ZPR vycházel z Ústavy 9. května a zakotvil 

rovnost muže a ženy v manželství a rodině, zrovnoprávnil děti narozené mimo manželství 

s dětmi narozenými v manželství, zavedl obligatorní civilní sňatek, zrušil rozvod od stolu a lože, 

zjednodušil možnosti zániku manželství a institut moci otcovské nahradil tzv. mocí 

rodičovskou.
65 

                                                 
64

Pokud byl právní úkon neplatný, protože se příčil zákonu nebo důležitému zájmu obecnému, mohl soud na návrh 

prokurátora vyslovit, že to, co bylo plněno straně, která o neplatnosti věděla, propadá ve prospěch státu (ust. § 36 

odst. 2 OZ 1950). 
65

 HRUŠÁKOVÁ, M. a KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2001, s. 25–26. 
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 ZPR však neobsahoval žádné ustanovení, které by odkazovalo na (později přijatý) OZ 

1950 a které by vyjadřovalo specialitu zákona o rodině vůči zákoníku občanskému. Rodinné 

právo začalo být právní teorií považováno za samostatný právní obor.
66

  

V roce 1952 byl přijat zákon č. 59/1952 Sb., o uzavírání manželství s cizinci, který v ust. § 

1 stanovil, že k uzavření manželství občana s osobou, která nemá československé státní 

občanství, je třeba souhlasu ministerstva vnitra nebo orgánu jím pověřeného a že bez tohoto 

souhlasu manželství nevznikne. 

 

1.5.4 Neplatnost a neexistence manželství podle ZPR 

ZPR neznal a nepoužíval pojem neexistence manželství, avšak hned druhý odstavec § 1 

ZPR stanovil, že manželství nevznikne, když sňatečné prohlášení snoubenců nebude učiněno 

před místním národním výborem. Pokud by tedy došlo k uzavření manželství pouze církevní 

formou, z hlediska občanského práva, totiž z hlediska státu, by vůbec neexistovalo.
67

  

Neplatnost manželství byla upravena v ust. § 8 – 14. Neplatné bylo manželství uzavřené 

s již ženatým mužem, či vdanou ženou (ust. § 8 odst. 1 ZPR), mezi příbuznými v přímé linii, 

mezi osvojencem a osvojitelem, mezi sourozenci a mezi osobami sešvagřenými v přímém 

pokolení (ust. § 9 odst. 1 ZPR). Dále nemohla manželství uzavřít osoba stižená duševní 

poruchou nebo nedostatečně duševně vyvinutá (ust. § 10 odst. 1 ZPR), ani osoba nezletilá (ust. § 

11 odst. 1 ZPR). Ust. § 14 odst. 1 ZPR stanovilo, že „manželství prohlášené za neplatné se 

považuje za neuzavřené.“ 

 

1.6 Občanské právo v letech 1964–2012 

V roce 1960 byla přijata nová tzv. socialistická ústava.
68

 V preambuli prohlašovala, že 

„Socialismus v naší vlasti zvítězil“ a že cílem společnosti je přechod ke komunismu. Bylo proto 

nutné znova přepracovat celý právní řád, zejména zpracovat nové zákoníky snad pro všechna 

právní odvětví. 

Úprava občanského práva, tedy musela odpovídat novým podmínkám v socialistické 

společnosti, což vedlo k jeho deformaci. Také občanský zákoník se vyznačoval snahou podřídit 

veškeré dění ve společnosti kontrole státu, který hodnotově převyšuje zájmy jedince a jeho 

autonomii. Došlo k odklonu od klasických právních institutů, příp. k jejich přetvoření v duchu 

                                                 
66

 RADVANOVÁ In: KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek III. 3. akt. a dopl. 

vyd. Praha: ASPI, 2002, s. 13; RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného 

práva. Praha: C. H. Beck, 1999, s. 7. 
67

 Ust. § 7 ZPR upravovalo možnost náboženských obřadů, ale mohly být vykonány až po uzavření civilního 

manželství. A nutno zdůraznit, že zákon mluvil jen o náboženských obřadech, nikoli o církevním sňatku! 
68

 Vyhlášená ve Sbírce zákonů jako Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé republiky. 
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marxismu-leninismu.
69

 Soukromoprávní úprava se rozpadla do několika zákoníků: zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 1964“), ZoR
70

, zákona č. 101/1963 Sb., 

o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu; dále 

jen „ZMO“)
71

, ZP 1965, zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním 

(dále jen „ZMPS“)
72

 a zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku (dále jen „HZ“).
73 

 

1.6.1 Charakteristika a vývoj OZ 1964 

V pořadí již třetí občanský zákoník na našem území nabyl účinnosti 1. dubna 1964. Byl 

pojat především jako kodex spotřebního práva s důrazem na vlastnické rozdíly mezi občany a 

socialistickými organizacemi.
74

 Vyznačoval se ideologickou a deklaratorní povahou některých 

norem a jejich kogentností, která byla projevem převahy veřejnoprávních prvků v oblasti 

soukromého práva.
75

 Již v úvodním prohlášení OZ 1964 uvádí, že „Hlavním úkolem občanského 

zákoníku je zakotvit a vymezit práva a povinnosti občanů a organizací vznikající v oblasti 

uspokojování hmotných a kulturních potřeb, chránit tato práva, jsou-li vykonávána v souladu se 

zájmy společnosti...“  

Z právní úpravy byly vypuštěny některé tradiční instituty jako držba, vydržení, věcná 

břemena, sousedská práva, vydědění, nájem (místo, kterého byl zaveden institut nazývaný 

„osobní užívání bytu a pozemku“), apod. Pojem „závazek“ byl terminologicky nahrazen pojmem 

„služba“, protože potřeby lidí („občanů“) neměly být zajišťovány vzájemnou interakcí, ale měl je 

zajišťovat stát, který prostřednictvím socialistických organizací poskytoval občanům služby.
76

 

Tento OZ 1964 tedy upravoval pouze tzv. „živé socialistické vztahy“, ostatní právní poměry 

nebyly upraveny vůbec nebo jen okrajově.
77

  

OZ 1964 byl novelizován bezpočtukrát. Za nejvýznamnější lze označit (i s ohledem na 

téma této práce) tzv. malou a tzv. velkou novelu OZ 1964. 

                                                 
69

 THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 89. 
70

 ZoR byl na rozdíl od ZPR již propojen s OZ 1964, který tak byl vůči ZoR lex specialis (ust. § 104 ZoR). 
71

 ZMO upravoval poměry z mezinárodního obchodu. 
72

 ZMPS stanovoval, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné poměry 

s mezinárodním prvkem, dále upravoval právní postavení cizinců a stanovil postup československých justičních 

orgánů při úpravě těchto poměrů a rozhodování o nich (ust. § 1 ZMPS). 
73

 HZ upravoval vztahy mezi socialistickými organizacemi. 
74

 ŠVESTKA, ELIÁŠ In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2008, s. 18. 
75

 KNAPP, KNAPPOVÁ, DVOŘÁK In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 1, díl první: 

obecná část, díl druhý: věcná práva. 5. jubilejní akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 62. 
76

 Tamtéž. Obdobně též: KUKLÍK, J. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 522–523. 
77

 ELIÁŠ In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: Velký akademický komentář: Úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008, s. 15. 
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V roce 1982 byla přijata tzv. malá novela OZ 1964 provedená zákonem č. 131/1982 Sb., 

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, která do 

občanského práva vrátila – aspoň ve stručné podobě – některé tradiční instituty, mimo jiné také 

relativní neplatnost.
78 

Po listopadu 1989, kdy se Československo vrátilo k principům pluralitní demokracie, 

právnímu státu, k ochraně lidských a občanských práv, k oddělení veřejného práva od 

soukromého a k tržnímu hospodářství, bylo nezbytné přistoupit k nové úpravě soukromého 

práva. Bylo zřejmé, že změna je urgentní, ale vypracování nového občanského zákoníku by bylo 

časově náročné. Bylo proto rozhodnuto, že stávající občanský zákoník bude podroben zásadní 

novelizaci.
79 

Cílem zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 

(tzv. velká novela OZ 1964), bylo kromě jiného odstranit ideologické, systémové a pojmoslovné 

deformace občanského práva. Byla zde do zákonné roviny provedena ustanovení nové Ústavy a 

nové Listiny základních práv a svobod, pokud jde o obnovení principu nedotknutelnosti 

vlastnického práva (na úrovni ústavního práva byl zakotven již v Ústavě 1990 a v Listině), 

princip jediného vlastnického práva, rovných práv a povinností všech vlastníků a stejné právní 

ochrany poskytované všem vlastníkům. Obnoveno bylo rovněž pojetí a úloha občanskoprávních 

smluv v soukromém životě.
80 

 

1.6.1.1 Neplatnost dle OZ 1964 

OZ 1964 v původním znění upravoval pouze několik hlavních důvodů
81

 neplatnosti 

právního úkonu. Neplatný byl právní úkon, pokud nebyl učiněn svobodně, vážně, určitě a 

srozumitelně (ust. § 37 OZ 1964), pokud jej učinila osoba, která neměla způsobilost k právním 

úkonům (ust. § 38 odst. 1 OZ 1964) nebo pokud jej učinila osoba jednající v duševní poruše, 

která ji činila neschopnou k takovému právnímu úkonu momentálně (ust. § 38 odst. 2 OZ 1964). 

Dále byly neplatné právní úkony, které svým obsahem nebo účelem odporovaly zákonu, nebo jej 

obcházely a nebo se příčily zájmům společnosti (ust. § 39 OZ 1964), a také právní úkony, které 

nebyly učiněny ve formě, kterou vyžadoval zákon nebo dohoda účastníků (tj. stran; srov. ust. § 

40 odst. 1 OZ 1964).  

                                                 
78

 Srov. ŠVESTKA, ELIÁŠ In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2008, s. 19. 
79

 THÖNDEL In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 91. 
80

 Tamtéž, s. 92. 
81

 Neplatností byly dále sankcionovány právní úkony, které za neplatné OZ 1964 výslovně prohlásil v jednotlivých 

ustanoveních. 
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Tzv. velká novela OZ 1964 zakotvila do ust. § 37 OZ 1964 další důvody neplatnosti 

právního úkonu: za neplatné prohlášeny také právní úkony, jejichž předmětem bylo plnění 

nemožné
82

 (ust. § 37 odst. 2 OZ 1964), a v ust. § 39 OZ 1964 byl za neplatný prohlášen právní 

úkon, který byl v rozporu s dobrými mravy (místo původního důvodu, chránícího zájmy, 

původně socialistické, společnosti). 

Neplatnost právního úkonu nastávala bez dalšího ze zákona a soud k ní přihlížel i bez 

návrhu – z moci úřední. Teorií byla a je označována jako absolutní neplatnost (na rozdíl od 

relativní neplatnosti, kterou mohl namítat ten, kdo byl neplatností dotčen). Absolutní neplatnost 

nebylo možné zhojit. Právo uplatnit absolutní neplatnost se nepromlčovalo, což bylo částí právní 

teorie považováno za neúnosné z hlediska právní jistoty.
83 

Významným se v době účinnosti OZ 1964 stal rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

31. 7. 1996, sp. zn. 3 Cdon 227/96, dle kterého je neurčitý i ten právní úkon, ve kterém věc, jíž 

se právní úkon týká, není dostatečně označena a nelze ji individualizovat. Pokud je pro nějaký 

právní úkon stanovena obligatorně písemná forma, musí být dle cit. rozhodnutí Nejvyššího 

soudu obsah právního úkonu seznatelný z listiny, ve které je učiněn a nestačí, že je smluvním 

stranám jasné, co je předmětem smluvního vztahu.
84 

Na tento rozsudek navázal Nejvyšší soud např. v rozsudku ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 

2 Cdon 1900/96, ve kterém vyslovil, že smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům, v 

níž není uvedeno parcelní číslo převáděných pozemků, je neurčitá, a proto neplatná, a to i v 

případě, že pozemky jsou ve smlouvě individualizovány jiným způsobem. Dle Nejvyššího soudu 

převažuje obecný zájem na určitosti vlastnických práv nad zájmem smluvních stran na 

respektování jejich vůle, a proto musí být nemovitost individualizována takovým způsobem, že 

i třetím osobám musí být zřejmé, které nemovitosti jsou předmětem právního úkonu.
85 

Obsah cit. rozsudků se stal na dlouhou dobu (takřka dvacet let) určujícím pro veškerou 

soudní praxi, čímž v naší soudní praxi převládl vrcholný právní pozitivismus a neúnosný 

formalismus. Naproti tomu Ústavní soud ČR judikoval od svého vzniku přirozenoprávně a právě 

jeho rozhodování našlo svůj odraz v OZ 2012 (srov. dále). 

 

                                                 
82

 Jedná se o tzv. počáteční nemožnost plnění, na rozdíl od nemožnosti následné, která neměla vliv na vznik 

závazku, ale vedla k jeho zániku (ust. § 93 odst. 1 OZ 1964). 
83

 KNAPP, KNAPPOVÁ, POHL In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 1, díl první: 

obecná část, díl druhý: věcná práva. 5. jubilejní akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 141. 
84

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 1996, sp. zn. 3 Cdon 227/96. 
85

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 2 C don 1900/96. 
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1.6.1.2 Relativní neplatnost dle OZ 1964 

Pojem „relativní neplatnost“
86

 je pojmem občanskoprávní teorie, zákon jej nepoužívá.  

Ust. § 40a OZ 1964 v posledním znění stanovilo: „Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu 

podle ustanovení § 49a, 140, § 145 odst. 2, § 479, 589, § 701 odst. 1, § 775 a § 852b odst. 2 a 3, 

považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti 

právního úkonu nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Totéž platí, 

nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků (§ 40). Je-li právní úkon 

v rozporu s obecně závazným právním předpisem o cenách, je neplatný pouze v rozsahu, ve 

kterém odporuje tomuto předpisu, jestliže se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti 

dovolá.“ Z cit. textu vyplývá, že neplatnost mohl namítnout pouze ten, kdo byl právním úkonem 

dotčen. Tím se odlišuje relativní neplatnost od absolutní neplatnosti (srov. výše). 

 

1.6.1.3 Zdánlivost v době platnosti OZ 1964 

Pojem zdánlivosti ani „nicotnosti“ OZ 1964 neznal, teorie však rozlišovala právní úkony 

neplatné a úkony, které neměly náležitosti právních úkonů. Tyto úkony byly označovány teorií 

za „nicotné“
87

 nebo později za „zdánlivé“.
88

 Jednalo se o takové chování, které je právnímu 

úkonu podobné, ale z důvodu zásadní vady právním úkonem vůbec není. Soudy však posuzovaly 

i tyto právní úkony jako absolutně neplatné,
89

 ačkoliv znaly pojem nicotných právních úkonů. 

Např. Nejvyšší soud ČR judikoval: „Veškeré dodatky uzavřené později ke Smlouvě byly 

absolutně neplatnými, resp. nicotnými právními úkony, neboť k neplatné smlouvě nelze nic 

dodávat.“
90 

 

                                                 
86

 Oproti tomu institut odporovatelnosti (ust. § 42a OZ 1964) chránil věřitele, který se mohl domáhat, aby soud určil, 

že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně 

neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný 

anebo byl-li již uspokojen. 
87

 Srov. např. FIALA In: FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. 3. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2002, s. 46. 
88

 Srov. např. ŠVESTKA In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 335 (je třeba připomenout, že výraz „zdánlivost“ začal být v teorii používán, až 

když už bylo známo, že je to nový pojem připravovaného občanského zákoníku); nebo též např. KNAPP, 

KNAPPOVÁ In: KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. 2. akt. a dopl. vyd. 

Praha: Codex, 1997, s. 113. 
89

 KNAPP, KNAPPOVÁ, POHL In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 1, díl první: 

obecná část, díl druhý: věcná práva. 5. jubilejní akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 140. 
90

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2011, sp. zn. 23 Cdo 1983/2010. 
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1.6.2 Zákon o rodině 

Koncepce ZoR vycházela ze ZPR. Ideově ZoR vycházel z Ústavy z roku 1960.
91

 Došlo 

ke změně v právní úpravě rozvodů, kde byl opuštěn princip viny na rozvodu, materie 

majetkových vztahů mezi manžely byla vypuštěna a zařazena do OZ 1964. 
92

 

ZoR byl několikrát novelizován, přičemž pro téma této práce je důležitá novelizace 

provedená zákonem č. 234/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, 

ve znění zákona č. 132/1982 Sb. (dále jen „malá novela ZoR“), která se zabývala mj. církevním 

sňatkem, a později zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „velká 

novela ZoR“), která novelizovala mj. právní úpravu neplatnosti a neexistence manželství.   

 

1.6.2.1 Neplatnost a neexistence manželství podle zákona o rodině v původním znění 

Okolnosti vylučující uzavření platného manželství v ZoR se v zásadě nelišily od 

okolností podle ZPR (srov. výše). Pouze švagrovství (které trvalo i po rozvodu manželství) již 

nebylo podle ZoR skutečností vylučující uzavření manželství.
93 

ZoR v původním znění výslovně stanovil dva případy, kdy manželství nevzniklo. 

Manželství nevzniklo v případě, kdy mělo dojít k uzavření manželství prostřednictvím zástupce a 

plná moc v písemné formě neobsahovala přesné označení manžela, se kterým mělo být 

manželství uzavřeno (ust. § 9 ZoR v původním znění), jakož i v případě, že někdo uzavřel (totiž 

chtěl uzavřít) manželství jako nezletilý mladší 16 let (ust. § 13 odst. 3 ZoR v původním znění). 

Náboženské sňatkové obřady nebyly dovoleny před uzavřením manželství (ust. § 10 ZoR 

v původním znění), jinak řečeno, pokud se před církevním sňatkem neuskutečnil sňatek civilní, 

manželství uzavřeno nebylo. 

 

1.6.2.2 Neplatnost manželství podle ZoR v posledním znění (tj. před 1.1.2014) 

Pojem „okolnosti vylučující uzavření platného manželství“ byl velkou novelou ZoR 

z r. 1998 opuštěn, místo něj nesla hlava druhá označení „Neplatnost a neexistence manželství“. 

Zároveň došlo v této hlavě jednak ke změně ust. § 14, jednak ke vložení nových ust. § 15a a 17a. 

Za neplatné manželství tedy ZoR v posledním znění prohlašoval manželství uzavřené se 

ženatým mužem nebo vdanou ženou, anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto 
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 Obecná část důvodové zprávy k ZoR (Dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0146_03.htm.). 
92

 HRUŠÁKOVÁ, M. a KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2001, s. 29. 
93

 Zvláštní část důvodové zprávy k ZoR, ČÁST PRVNÍ. MANŽELSTVÍ, Okolnosti vylučující uzavření manželství 

(Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0146_03.htm.). 
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partnerství trvá
94

 (ust. § 11 odst. 1 ZoR), manželství uzavřené mezi předky a potomky a mezi 

sourozenci a také mezi osvojitelem a osvojencem, pokud osvojení trvá (ust. § 12 ZoR), 

manželství uzavřené nezletilým
95

, pokud k tomu neměl přivolení soudu (ust. § 13 odst. 1 ZoR). 

Neplatné bylo dále manželství uzavřené osobou, která byla zbavena způsobilosti k právním 

úkonům (ust. § 14 odst. 1 ZoR), manželství uzavřené osobou, jejíž způsobilost k právním 

úkonům byla omezena a tato osoba neměla přivolení soudu uzavřít manželství (ust. § 14 odst. 2 

ZoR), manželství uzavřené osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek 

zbavení způsobilosti k právním úkonům (ust. § 14 odst. 3 ZoR) a manželství uzavřené osobou 

stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům a 

tato osoba neměla povolení soudu uzavřít manželství (ust. § 14 odst. 3 ZoR). Neplatné bylo dále 

manželství, jestliže prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprávné 

výhrůžky, anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního 

úkonu uzavření manželství (ust. § 15a odst. 1 ZoR). 

 

1.6.2.3 Neexistence manželství podle ZoR v posledním znění (tj. před 1.1.2014) 

Velká novela ZoR vnesla do ZoR nový pojem neexistence manželství, který však byl 

použit pouze v nadpisu hlavy druhé. V jednotlivých případech neexistence manželství zákon 

používal slovní spojení „manželství nevznikne“. Teorií bylo neexistentní manželství (non 

matrimonium, matronium putativum
96

) označováno jako zdánlivé manželství.
97

  

ZoR výslovně stanovil několik důvodů neexistence manželství. Manželství nevzniklo, 

jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím (ust. 

§ 17a odst. 1 ZoR), jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let (ust. § 17a odst. 2 

ZoR) a jestliže nebyly dodrženy podmínky uvedené v § 4a odst. 1 ZoR
98

, § 4b odst. 2 ZoR
99

 a § 

9 ZoR
100

. (ust. § 17a odst. 3 ZoR). 
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 Trvající registrované partnerství bylo jako důvod neplatnosti manželství včleněno zákonem č. 115/2006 Sb., o 

registrovaném partnerství (dále jen „ZRP“) a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon zavádějící 

úpravu registrovaného partnerství zakotvil několik důvodů neexistence registrovaného partnerství ve svém ust. § 5 

ZRP. V ust. § 4 ZRP byly uvedeny zákonné zákazy vstupu do registrovaného partnerství, které způsobovaly podle 

ust. § 6 neplatnost registrovaného partnerství. 
95

 Nezletilý musí být starší 16 let, jinak by se jednalo o neexistentní manželství (srov. níže). 
96

 Putativní znamená domnělé, což se již přibližuje dnešnímu pojmu zdánlivé. 
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 Srov. HRUŠÁKOVÁ, M. a KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2001, s. 79. 
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 Dle ust. § 4a odst. 1 ZoR: „Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a 

to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.“ 
99

 Dle ust. § 4b odst. 2 ZoR: „Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu 

osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili 

všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.“ 
100

 Ust. § 9 ZoR upravovalo podmínky při uzavření manželství na základě plné moci. 
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Vedle těchto případů, které jsou v ZoR výslovně uvedeny, teorie vyjmenovává ještě 

několik dalších okolností, za kterých nevzniklo manželství. Manželství nevzniklo tehdy, pokud 

se je pokusily uzavřít dvě osoby téhož pohlaví (bylo by to v rozporu s ust. § 2 ZoR), pokud oba 

snoubenci neprojevili souhlasně vůli vstoupit do manželství (rozpor s ust. § 1 ZoR), a pokud 

oddávající člen zastupitelstva nebyl pověřen ve smyslu ust. § 4 ZoR.
101 

 

1.6.2.4 Právní následky neplatnosti a neexistence manželství  

Neplatné manželství mělo dle ZoR právní následky jako kterékoliv jiné manželství, a to 

až do dne, než bylo soudem prohlášeno za neplatné (čili nikoli samo sebou, eo ipso). Rozhodl-li 

soud o neplatnosti manželství, že manželství se považuje za neuzavřené (ust. § 17 odst. 1 ZoR). 

Rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství mělo účinky ex tunc.
102

 Neplatné manželství mohlo 

do dne, kdy soud o jeho neplatnosti rozhodl, v některých případech konvalidovat, a to s účinky 

ex nunc.
103

 Konvalidovat mohlo neplatné manželství, pokud dřívější manželství zaniklo, nebo 

bylo prohlášeno za neplatné anebo pokud dřívější partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za 

neplatné (ust. § 11 odst. 2 ZoR), pokud manžel, který byl v době uzavření manželství nezletilý, 

již dovršil osmnáctý rok, nebo jestliže manželka otěhotněla (ust. § 13 odst. 2 ZoR), a konečně 

pokud se zdravotní stav manžela, který k uzavření manželství nebyl způsobilý, stal slučitelný 

s účelem manželství (ust. § 14 odst. 5 ZoR). 

Zdánlivé manželství, na rozdíl od neplatného manželství, nevyvolává žádné právní 

následky, proto o jeho existenci nemusí soud rozhodovat. Pouze pokud by došlo 

k pochybnostem, může soud podle ust. § 80 zákon č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu 

rozhodnout, zda tu manželství je či není. Zdánlivé manželství také nemůže konvalidovat
104

, 

neboť není, co by mělo být zhojeno. 

 

1.6.2.5 Právní úprava církevního sňatku dle ZoR 

Civilní forma sňatku byla obligatorní jak podle zákona o právu rodinném, tak podle zákona 

o rodině, a to až do roku 1992, kdy byla přijata tzv. malá novela ZoR, která umožňovala 

alternativně uzavření církevního sňatku. Touto novelou byla rovněž přiznána platnost církevním 

sňatkům, které byly zavřené v zahraničí, a které podle československého právního řádu 
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neexistovaly (ust. § 4c ZoR).
105

 Pozoruhodné je, že zákon přiznal platnost něčemu, co z hlediska 

civilního práva vůbec neexistovalo. Jednalo se tedy o případ (zakázané) pravé retroaktivity. 

 Pokud byl uzavřen církevní sňatek, nebylo možné následně uzavřít občanský sňatek (ust. 

§ 10 odst. 2 ZoR). ZoR sice výslovně neuvádí sankci za porušení tohoto ustanovení, ale z ust. 

§ 39 OZ 1964 ve spojení s ust. § 104 ZoR lze dovodit, že následný občanský sňatek by byl 

neplatný.
106

 Pokud byl uzavřen občanský sňatek, ZoR nezakazoval uzavření církevního sňatku, 

ale stanovil, že následný církevní sňatek nemá žádné právní následky (ust. § 10 odst. 1 ZoR). 

 

1.7 Rekodifikace soukromého práva 

Ačkoliv byly některými výše uvedenými zákony z devadesátých let min. století odstraněny 

některé nedostatky právní úpravy soukromého práva, shodovala se teorie i praxe, a to hned po 

tzv. velké novelizaci OZ 1964 v tom, že je potřebné neprodleně začít pracovat na úplně novém 

občanském zákoníku.
107 

První práce na nové úpravě občanského práva začaly probíhat ještě za trvání České a 

Slovenské federativní republiky, avšak s jejím zánikem ustaly. V polovině 90. let byl vypracován 

návrh koncepce nového občanského zákoníku, a to pod vedením prof. Zoulíka. Práce na tomto 

projektu postupně ustaly, nebyl doveden ani do stádia věcného záměru. 

V roce 2000 byli ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem pověřeni Karel Eliáš a 

Michaela Zuklínová vypracováním věcného záměru nového občanského zákoníku. Návrh 

věcného záměru byl vládou ČR schválen v dubnu 2001. Poté začali jmenovaní právníci pracovat 

na paragrafovaném znění návrhu OZ 2012. Nakonec v dubnu roku 2009 byl návrh občanského 

zákoníku schválen vládou a postoupen Poslanecké sněmovně.
108

 V roce 2010 byly obnoveny 

práce na novém občanském zákoníku s ohledem na připomínky z řad poslanců. Nový návrh 

vláda schválila 18.5.2011 a znovu předložila Parlamentu. Dne 9.11.2011 byl návrh schválen 

Poslaneckou sněmovnou a dne 3.1.2012 Senátem. Prezident republiky podepsal nový občanský 

zákoník 20. 2. 2012 a dne 22. 3. 2012 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 89. Účinnosti nabyl 

1. 1. 2014.
109
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Ideově vychází OZ 2012 z přirozenoprávní filozofie osobních a majetkových práv osob, 

jejíž základ je položen v Listině základních práv a svobod. OZ 2012 je do jisté míry inspirován 

předválečným návrhem OZ 1937 (srov. výše), čili volně navazuje na ABGB. Při přípravě textu 

bylo rovněž přihlédnuto k tradiční úpravě evropských kodexů, ale zohledněny byly i modernější 

úpravy jako např. nizozemská či québecká. OZ 2012 je pojat jako univerzální kodex soukromého 

práva. Vychází z osobnosti člověka, rodiny, vlastnictví a smlouvy jako základních pilířů 

soukromého práva. Obnovena byla řada tradičních právních institutů (např. superficiální zásada, 

právo stavby, zřeknutí se dědictví). Ačkoli základem soukromého práva byl občanský zákoník, 

jak již bylo řečeno, vznikly zároveň i další speciální soukromoprávní zákony, jednak zákon č. 

91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, jednak zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). Jako samostatný 

kodex byl zachován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP 2006“). Obdobně 

zůstala zachována také samostatná úprava práv duševního vlastnictví (např. a především 

autorský zákon), vůči nimž je OZ 2012 lex generalis.
 110 
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2 Právní skutečnosti 

Pojem „právní skutečnost“ není v OZ 2012 nijak definován, přestože výraz „Právní 

skutečnosti“ je nadpisem Hlavy páté části první OZ 2012. Pojem právní skutečnost ale vymezuje 

právní teorie, a to tak, že je to „objektivní skutečnost, kterou objektivní právo, tj. právo 

v objektivním smyslu, jednak bere na zřetel (a proto je schopno s ní pracovat), jednak s ní 

spojuje právní následky“
111

. Právními následky jsou vznik, změna nebo zánik práv a/nebo 

povinností. Příčinou právních následků je právní důvod (právní titul). Právním důvodem je 

jednak zákon (např. vzájemné předkupní právo stavebníka k pozemku a vlastníka pozemku 

k právu stavby, ust. § 1254 OZ 2012), jednak právní skutečnost.  

Právní skutečnosti je možné rozlišovat podle toho, zda je pro ně charakteristický projev 

vůle, nebo není. Vůle je charakteristická pro právní jednání, tedy pro projev vůle osoby 

v právním smyslu, a pro konstitutivní rozhodnutí státního orgánu, tedy pro volní projev 

představitele orgánu veřejné moci, za předpokladu, že volní projev má určitou zvláštní kvalitu,
112

 

tedy takové projevy vůle, které jsou schopné způsobit vznik, změnu nebo zánik práv nebo 

povinností. Naproti tomu v právních událostech žádná vůle není.
113

 V případě, kdy právní 

následky vyvolává více právních skutečností, mluví se o složených právních skutečnostech či 

důvodech.
114 

 

2.1 Právní jednání 

Zatímco OZ 1950 a OZ 1964 používaly pojem „právní úkon“, jak bylo výše uvedeno, 

OZ 2012 se vrací k pojmu „právní jednání“. 

Platný občanský zákoník, na rozdíl od předchozích právních úprav
115

 nijak nedefinuje, co 

je to právní jednání. To však neznamená, že by se změnou terminologie jeho obsah změnil, či že 

by se změnily jeho náležitosti.  

          Obecná úprava právního jednání pro celé soukromé právo je obsažena 

v  ustanoveních § 545 až 588 OZ 2012. Ustanovení části čtvrté OZ 2012 upravující vznik, změnu 

a zánik práv a povinností v oblasti závazkového práva se dle ustanovení § 11 OZ 2012 použijí 
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přiměřeně
116

 i na vznik, změnu či zánik jiných soukromých práv a povinností. Otázkou ovšem je, 

zda některá obecná ustanovení z části čtvrté OZ 2012 neměla být zařazena do obecné části 

upravující právní jednání, např. úprava smlouvy, která jistě není typická jen pro závazkové právo 

(např. dědická smlouva (ust. § 1582 OZ 2012), modifikační smlouvy manželského práva 

majetkového (ust. § 716 odst. 1 OZ 2012), apod.) či ust. § 1758 a 1760 OZ 2012 upravující 

smluvní formu a počáteční nemožnost plnění.
117 

Podstatou právního jednání je projev vůle. Aby bylo možno mluvit o právním jednání, je 

tedy zapotřebí vůle projevená navenek, která vyvolává právní následky.
118

  

 

2.1.1 Náležitosti právního jednání 

Právní jednání musí mít určitou kvalitu, musí splňovat řadu náležitostí. Zpravidla se 

rozlišují čtyři skupiny náležitostí právního jednání – náležitosti subjektu, vůle, projevu vůle a 

předmětu projevu vůle. Ne všechny však mají stejný význam. V případě absence některých 

z nich o právní jednání vůbec nejde, jindy je jejich nedostatek sankcionován jinak, a ještě jindy 

není sankcionován vůbec. 

 

2.1.1.1 Náležitosti subjektu 

Subjekt, který právně jedná, musí mít právní osobnost (ust. § 15 odst. 1 OZ 2012), neboť 

práva může mít a vykonávat pouze osoba a jen osobě lze uložit povinnosti (ust. § 17 odst. 1 

OZ 2012). Osoba může být fyzická nebo právnická (ust. § 18 OZ 2012). Osoba také musí mít 

dostatečnou svéprávnost pro zamýšlené právní jednání (ust. § 15 odst 2, § 581 OZ 2012).
119 

 

2.1.1.2 Náležitosti vůle 

Další skupina náležitostí se týká vůle (ust. § 551 OZ 2012), přičemž „vůle je psychický 

(vnitřní) vztah jednajícího k zamýšlenému následku; vůle je chtění, zájem na dosažení nějakého 

výsledku nebo následku.“
120

 Následky, které právní jednání vyvolává, v něm mohou být přímo 
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vyjádřeny, ale není to nezbytně nutné. Strany si mohou ujednat pouze podstatné náležitosti a 

ostatní práva a povinnosti se budou řídit zákonem. Vůle musí být svobodná (ust. § 551, § 587 a 

contrario OZ 2012), vážná (ust. § 552 OZ 2012), prostá omylu (ust. § 583 až 585 OZ 2012) a 

nesmí být ovlivněna stavem tísně (ust. § 1796 OZ 2012). 

 

2.1.1.3 Náležitosti projevu vůle 

Projev vůle musí být určitý (ust. § 553 odst. 1 OZ 2012), srozumitelný (ust. § 553 odst. 1 

OZ 2012) a v některých případech mít náležitou formu (ust. § 559 OZ 2012). Nedostatečná 

určitost či srozumitelnost však může být smluvními stranami dodatečně vyjasněna (ust. § 553 

odst. 2 OZ 2012), čímž dojde ke zhojení vady projevu vůle. Formu si pro své právní jednání dle 

ustanovení § 559 OZ 2012 může každý zvolit libovolnou, s výjimkou případů, kdy je možnost 

volby omezena zákonem
121

, či dohodou smluvních stran. Je-li pro určité právní jednání zákonem 

předepsána forma, jedná se o ustanovení kogentní. Forma může být ústní, písemná, nebo tzv. 

přísná písemná, tj. forma veřejné listiny.
122

 Pro osoby, které nemohou číst a psát, nebo které jsou 

navzdory této své nedostatečnosti schopny se určitým způsobem s obsahem právního jednání 

seznámit, platí zvláštní pravidla upravená v ustanovení § 563 OZ 2012.
 123 

 

2.1.1.4 Náležitosti předmětu 

Poslední skupina náležitostí právního jednání se týká předmětu právního jednání.  

Předmětem právního jednání se rozumí to, čeho se právní jednání týká, nebo to čeho se týkají 

práva a povinností založené právním jednáním. Předmět právního jednání musí být možný a 

dovolený. Možný předmět právního jednání je takový, který je fakticky možný, resp. plnění, 

které má být na základě právního jednání poskytnuté je objektivně možné. Může se tedy stát, že 

to, co je v současnosti nemožné, se s technologickým vývojem stane možným v budoucnu.
124

 

V právní teorii i v zákoně se rozlišuje nemožnost počáteční (ust. § 580 odst. 2 a 588 OZ 

2012) a nemožnost následná (ust. § 2006 odst. 1 OZ 2012).
125

 Nemožnost počáteční (plnění je 

nemožné již v době uskutečnění právního jednání) má vliv na kvalitu (totiž na platnost, popř. 

neplatnost) právního jednání, na rozdíl od nemožnosti následné (plnění je nemožné v době, kdy 
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má být plněno), která může v některých případech vést k zániku závazku (ust. § 2006 odst. 1 OZ 

2012).
126

 

Dovoleností předmětu právního jednání se rozumí to, zda je plnění zakázáno právním 

předpisem, či nikoliv. OZ 2012 např. vylučuje učinit předmětem majetkového právního jednání 

lidské tělo (ust. § 112 OZ 2012), či jeho části (ust. § 111 a §112 OZ 2012).
127 

 

2.1.2 Složky právního jednání 

 Obsahem právního jednání se zpravidla rozumí určení práv a povinností, které mají na 

základě konkrétního právního jednání vzniknout, ačkoliv je pod tímto termínem možné rozumět 

také to, co se jinak označuje jako složky právního jednání, tj. součásti právního jednání různé 

kvality a tedy různého vlivu na práva a povinnosti z právního jednání. Obvykle se rozlišují 

složky právního jednání podstatné, pravidelné a nahodilé.
 128

 

 Podstatné složky právního jednání (včetně jednostranného právního jednání, tj. právního 

jednání jedné osoby) jsou všechny složky právního jednání, bez kterých by právní jednání 

nemohlo být zamýšleným právním jednáním. Takové právní jednání by nebylo perfektní, tj. ani 

by nevzniklo, a tudíž by ani neexistovalo.
129

 Pro závazky, které jsou OZ 2012 výslovně 

upraveny, jsou podstatné složky rozhodné smlouvy stanoveny vždy v prvním ustanovení toho 

kterého pojmenovaného závazku. Jedná-li se však o závazky atypické, tedy ty, které nejsou 

zákonem výslovně upraveny (ust. § 1746 odst. 2, §11 OZ 2012), je nutné dovodit, že podstatnou 

složkou je to, o čem alespoň jedna strana dala najevo, že bez ujednání o tom smlouvu 

neuzavře.
130

 

 Pravidelné složky právního jednání jsou ty, které právní jednání zpravidla obsahuje, 

avšak jejich absence nemá vliv na platnost právního jednání, neboť je nahrazuje zákon.
131

 Např. 

ujednání o místě a čase plnění nahrazují zákonná ustanovení § 1954 až 1967 OZ 2012. 

 Nahodilé složky právního jednání
132

 se nevyskytují v každém právním jednání. Mezi ně 
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patří podmínky (ust. § 548 OZ 2012), doložení času (ust. § 550 OZ 2012) a příkaz (ust. § 1569 a 

§ 2064 OZ 2012).
133 

 

2.1.3 Výklad právního jednání 

Každé právní jednání je nutné nejprve vyložit a zjistit, co je jeho obsahem, tedy jaká 

práva a povinnosti na jeho základě vznikají, mění se, nebo se ruší. Cílem výkladu je nalezení 

skutečné vůle jednajícího nebo jednajících.
134

 Právní jednání musí být vykládáno dle jeho 

skutečného obsahu (ust. § 555 odst. 1 OZ 2012), nikoliv dle jeho označení či případného 

výslovného podřazení pod určitý smluvní typ.
135 

Právní jednání vykládají sami jednající nebo jednající sám v případě, že je vykládáno 

jednostranné právní jednání (to někdy ovšem nepřichází v úvahu, jako např. u závěti). Právní 

jednání může být též předmětem doktrinálního výkladu, pokud se stane předmětem teoretického 

uvažování. Pouze soud je však oprávněn autoritativně vykládat právní jednání, proto OZ 2012 

upravuje způsob, jakým má soud výklad právní jednání vykládat.
136 

Výklad právního jednání je rozdílný podle toho, zda jde o právní jednání jednoho 

jednajícího či více jednajících, ačkoliv základní vodítko je u obou případů úmysl 

jednajícího/jednajících.
137

 Jedním ze základních principů výkladu právního jednání je priorita 

výkladu, který nezakládá neplatnost právního jednání, před výkladem, který neplatnost právního 

jednání zakládá, jsou-li možné oba výklady (srov. také ust. § 574 OZ 2012). Tento způsob 

výkladu vychází z principu autonomie vůle jednajícího a povahy soukromého práva.
138

 

 

2.1.4 Perfekce 

Perfekcí se rozumí hotovost právního jednání.
139

 V případě neadresovaného právního 

jednání nastává perfekce v okamžiku učinění právního jednání.
140

 Adresované právní jednání je 

hotové, perfektní v okamžiku, kdy má adresát možnost se s právním jednáním seznámit. Je-li 

adresát právního jednání přítomen, nastává perfekce v okamžiku prohlášení vůle jednajícího. 

V případě, že adresát právního jednání není přítomen, nastává perfekce právního jednání 
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okamžikem, kdy projev vůle jednajícího došel adresátovi, příp. kdy měl adresát možnost se 

s projevem vůle jednajícího seznámit. V okamžiku dojití projevu vůle adresátovy dojde 

k dovršení právního jednání.
141

 

 

2.1.5 Účinnost právního jednání 

Účinnost je vlastnost právního jednání, která je svou povahou odlišná od platnosti. 

Platnost, resp. neplatnost právního jednání souvisí zejména se splněním či nesplněním náležitostí 

právního jednání a s tím, zda právní jednání není v rozporu se zákonem, účinnost vypovídá 

o tom, zda právní jednání vyvolalo, resp. zda je schopné vyvolat právní následky, tj. vznik, 

změnu nebo zánik práv nebo povinností.
142 

 V případě jednostranných právních jednání (tj. právní jednání jen jedné osoby, popř. více 

osob, aniž tu je druhá smluvní strana) nastává účinnost dle zákona, nestanoví-li jednající osoba, 

že účinky nastanou až později. Neurčil-li jednající, kdy nastane účinnost jeho právního jednání, 

je třeba rozlišovat mezi adresovaným a neadresovaným právním jednáním. U neadresovaných 

právních jednání nabývá právní jednání účinnosti v okamžiku, kdy bylo učiněno, tj. v okamžiku 

perfekce. Adresované právní jednání nabývá též účinnosti spolu se svou perfekcí, která ale 

v tomto případě nastane, až když se právní jednání dostane (došlo) do dispoziční sféry 

adresáta.
143 

Dvoustranná právní jednání (smlouvy) nabývají účinnosti podle zákona (ust. § 1745 ve 

spojení s ust. § 570, resp. § 573 OZ 2012) nebo podle ujednání smluvních stran. V případě, kdy 

spolu jednají (tzv.) nepřítomné osoby (ust. § 570 a násl. OZ 2012), smlouva vznikne v okamžiku, 

kdy přijetí nabídky došlo navrhovateli. V tento okamžik smlouva nabude účinnosti. Smluvní 

strany se však mohou dohodnout, že účinnost nastane později v budoucnu, či za splnění určitých 

podmínek.
144

 Smlouva také může nabýt účinnosti před její perfekcí, pokud si tak strany ve 

smlouvě ujednali, a to s ohledem na autonomii vůle. Takováto možnost však bude omezena 

dobrými mravy a veřejným pořádkem.
145 

Je-li předmětem právního jednání nemovitá věc zapsaná ve veřejném seznamu, nastávají 

účinky převodu vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu, tudíž věcné právo k takové 
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věci se nabývá tímto vkladem vlastnického nebo jiného věcného práva do veřejného seznamu 

(ust. § 1105, § 1243, § 1262, § 1316 OZ 2012).  

Pokud smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv; dále 

jen „ZRS“), může nabýt účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv (ust. § 6 

odst. 1 ZRS).
146

  Dále může být účinnost odložena např. sjednáním výhrady vlastnického práva 

(ust. § 2132 OZ 2012), stanovením nebo ujednáním doložení času (ust. § 550 OZ 2012), apod.
147

 

 

2.2 Vady právních jednání 

Výše bylo uvedeno, že právní jednání musí splňovat určité náležitosti, aby mohlo z hlediska 

práva existovat a vyvolat zamýšlené právní následky (viz výše). V případě, že nejsou splněny 

všechny náležitosti, příp. právní jednání trpí jinou vadou (např. odporuje zákonnému zákazu), je 

nezbytné, aby se s tím právo určitým způsobem vypořádalo. Upravit následky vadného právního 

jednání (pokud se vůbec o právní jednání jedná) je důležité s ohledem na princip předvídatelnosti 

práva, který je jedním z atributů právního státu (ust. § 13 OZ 2012).
148

 

Podle míry závažnosti vady rozlišuje OZ 2012 různé následky vadnosti právního jednání. 

Nejzávažnějším důsledkem vady právního jednání je zdánlivost (neexistence) právního jednání a 

příčinou nemusí být jen nedostatek náležitostí projevu vůle, ale srov. kapitola 3.6). Dalším 

důsledkem vadného právního jednání může být jeho neplatnost (absolutní či relativní). 

  

2.2.1 Neplatnost právního jednání 

Pro všechny případy, kdy je třeba zkoumat platnost, resp. neplatnost právního jednání, je 

třeba a priori uvažovat zásadu, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako 

na neplatné (ust. § 574 OZ 2012). Jedná se o výslovné zakotvení zásady in favorem negotii, čímž 

zákonodárce vyjádřil snahu o změnu dosavadního formalistického vnímání práva, ve prospěch 

autonomie vůle.
149

 Význam zásady in favorem negotii spočívá v tom, že právní jednání je platné, 

dokud nebude bez jakýchkoli pochybností prokázáno, že vada právního jednání je tak podstatná, 
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že musí mít za následek neplatnost právního jednání. Neplatnost by tak měla být zcela 

výjimečnou, a to negativní vlastností právního jednání. Vady, které způsobují neplatnost 

právního jednání, spočívají v nedostatku některé náležitosti právního jednání (srov. výše), ale 

s neplatností právního jednání z důvodu jeho jiné vady se lze setkat na různých místech 

OZ 2012,
150

 event. i jiného soukromoprávního předpisu.
151

 

Pokud se důvod neplatnosti týká jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho 

ostatního obsahu oddělit, je neplatná jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání 

došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas (ust. § 576 OZ 2012). Pokud je 

důvod neplatnosti pouze v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu, může sám soud rozsah změnit tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a 

povinností, přičemž není vázán návrhem stran; soud je ale povinen vzít v úvahu zdali by strana 

k právnímu jednání přistoupila, kdyby byla neplatnost včas rozpoznala (ust. § 577 OZ 2012). 

Rovněž chyby v psaní nebo v počtech nemají vliv na platnost právního jednání, je-li význam 

právního jednání nepochybný (ust. § 578 OZ 2012). 

Výše uvedenou zásadu in favorem negotii OZ 2012 dále rozvíjí, když stanoví, že pokud má 

neplatné právní jednání náležitosti jiného platného právního jednání, platí toto jiné právní 

jednání, avšak pouze pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby (ust. § 575 

OZ 2012). 

 

2.2.2 Hlavní důvody neplatnosti právního jednání 

Hlavní důvody neplatnosti vyjmenovává OZ 2012 v ust. § 580 a násl. Především jde 

o rozpor s dobrými mravy a rozpor se zákonem, pouze však tehdy, pokud to smysl a účel zákona 

vyžaduje (ust. § 580 odst. 1 OZ 2012). Z toho vyplývá, že právní jednání může v některých 

situacích i odporovat zákonu, a přesto bude takové právní jednání platné.
152

  

Dalšími hlavními důvody neplatnosti právního jednání jsou počáteční nemožnost plnění 

(ust. § 580 odst. 2 OZ 2012), nedostatek formy (ust. § 582 OZ 2012), omyl (ust. § 583 OZ 2012). 

V neposlední řadě OZ 2012 označuje za neplatná ta právní jednání, kde jednala osoba k tomuto 

jednání nezpůsobilá (tj. nedostatečně svéprávná), a případy, kdy právně jednala osoba, která byla 

v takové duševní poruše, která ji činila neschopnou prvně jednat (ust. § 581 OZ 2012).  
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 Např. ust. § 6 odst. 1 ZOK stanoví: „Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku 
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 Např. sjednaná výpovědní doba je delší, než stanoví zákon, ale protože cílem ust. § 2235 odst. 1 OZ 2012 je 

chránit nájemce a delší výpovědní doba je v jeho zájmu, bude takové ujednání platné 
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Jak už bylo výše řečeno, vedle těchto hlavních důvodů neplatnosti OZ 2012 výslovně 

stanoví ještě další případy vadných právních jednání, která jsou sankcionována neplatností,
153

 a 

to všude tam, kde OZ 2012 nebo jiný právní předpis výslovně stanoví, že takové a takové právní 

jednání je neplatné (srov. např. ust. § 129, § 258, § 747 odst. 2, § 1796, § 2286 odst. 2 OZ 2012).  

 

2.2.3 Absolutní a relativní neplatnost právního jednání 

Ačkoliv OZ 2012 takové pojmy výslovně nepoužívá, právní teorie již tradičně rozlišuje 

neplatnost absolutní a neplatnost relativní, a OZ 2012 toto rozlišení nepřímo zakotvuje v ust. 

§ 586 a § 588. Základním rozlišovacím kritériem je odpověď na otázku, na ochranu zájmu koho 

je neplatnost stanovena. Pokud je stanovena na ochranu zájmu jen určité osoby (ust. § 586 odst. 

1 OZ 2012), jedná se o neplatnost relativní, což znamená, že se neplatnosti nejen může, ale ve 

svém vlastním zájmu také musí dovolat pouze tato osoba.  Pokud je neplatnost stanovena na 

ochranu zájmu obecného či veřejného, tj. v zájmu celé společnosti, nebo alespoň v zájmu 

širokého okruhu osob (ust. § 588 OZ 2012), jedná se o neplatnost absolutní, což znamená, že se 

neplatnosti právního jednání může dovolat kdokoliv, ale zákon to vyjadřuje slovy: „soud 

přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání...“.
154

  

Na neplatné právní jednání se hledí, jako by učiněno nebylo. Proto má rozhodnutí soudu 

o neplatnosti (pouze) deklaratorní povahu.
155

 

Důvody absolutní neplatnosti právního jednání OZ 2012 taxativně stanoví v ust. § 588.  

Absolutně neplatné je právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, dále právní jednání, 

které odporuje zákonu, ale pouze pokud takové jednání zjevně narušuje veřejný pořádek, a 

konečně právní jednání, které zavazuje k plnění od počátku nemožnému. Z ust. § 588 OZ 2012 

mj. vyplývá, že pokud vadné právní jednání netrpí některou z vad zde vyjmenovaných, o 

absolutní neplatnost se jednat nemůže, ale může eventuálně jít o relativní neplatnost – pokud 

smysl a účel zákona vůbec takovou sankci vyžaduje (ust. § 580 OZ 2012). 

Právní jednání musí svým obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům (ust. § 547 OZ 

2012), avšak neplatnost právního jednání způsobuje pouze zjevný rozpor právního jednání 

s dobrými mravy (ust. § 588 OZ 2012). Podstatné pro posouzení, zda jde o neplatné právní 

jednání tedy je, zda je možné rozpor s dobrými mravy označit za zjevný. Zjevný rozpor 
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154

 Tamtéž, s. 189; srov. též ZUKLÍNOVÁ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 
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plnění. 
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s dobrými mravy je takový, který každá osoba s průměrným rozumem při běžné opatrnosti
156

 

(ust. § 4 OZ 2012) snadno rozpozná.
157

  

Složitější situace nastává v případech, ve kterých právní jednání odporuje zákonu. Sice je 

v ust. § 547 OZ 2012 stanoveno, že právní jednání musí svým obsahem a účelem odpovídat 

zákonu, ale pokud je právní jednání v rozporu se zákonem (nejen ve zjevném, ale 

v jakémkoliv)
158

, musí takové protiprávní jednání zjevně narušovat veřejný pořádek, aby bylo 

absolutně neplatné. Pokud ale v daném případě narušení veřejného pořádku není zjevné, může 

být právní jednání stiženo toliko relativní neplatností, ovšem pouze pokud smysl a účel zákona 

vyžaduje, aby bylo neplatné (srov. výše).
159

 

Posledním důvodem způsobujícím absolutní neplatnost právního jednání je, počáteční 

nemožnost plnění, které je předmětem právního jednání, přičemž je nerozhodné, zda jde 

o nemožnost plnění právní či faktickou.
160

 

Jak už bylo řečeno, může-li se neplatnosti právního jednání dovolat pouze osoba, na ochranu 

jejíhož zájmu je neplatnost stanovena, jde o neplatnost relativní. Dokud se tato chráněná osoba 

neplatnosti nedovolá, je právní jednání platné. Dovolání se neplatnosti má účinky ex tunc, takže 

právní následky, které již nastaly, se zpětnými účinky zaniknou. V případě, že se oprávněná 

osoba neplatnosti nedovolá, zůstanou následky právního jednání nedotčeny.
161

 

Dovolání se neplatnosti je v OZ 2012 formulováno dvěma způsoby, jednak hmotněprávním 

způsobem – dovolat se neplatnosti (ust. § 694 odst. 2, § 698 odst. 3, § 714 odst. 2, § 1466 odst. 1, 

§ 1797 OZ 2012), jednak procesně-právním způsobem – vznést námitku neplatnosti (ust. § 47 

odst. 2, § 579 odst. 1, § 586 odst. 1 OZ 2012).
162
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Právní teorie není jednotná v tom, vůči komu je možné (řádně, tj. s očekávanými účinky) 

dovolat se neplatnosti. Zda je nutné neplatnost uplatnit žalobou u soudu, nebo zda je možné 

dovolat se jí i vůči druhé straně (např. z důvodu omylu), či jiným osobám.
163

 Je to důležité 

z hlediska běhu a skončení promlčecí
164

 lhůty, pokud jde o právo dovolat k dovolání se 

neplatnosti. 

 

2.2.4 Neúčinnost právního jednání 

Na několika místech OZ 2012 mluví o právu dovolat se neúčinnosti právního jednání (např. 

v ust. § 719, § 1964 a § 1972 OZ 2012). Institut dovolání se neúčinnosti právního jednání se 

podobá relativní neplatnosti, neboť právní jednání je účinné, dokud se oprávněná osoba nedovolá 

jeho neúčinnosti. Pokud se oprávněná osoba dovolá neúčinnosti právního jednání, je právní 

jednání neúčinné ab inicio, přičemž účinky, které vyvolalo, budou zpětně zrušeny, a to erga 

omnes. Je tak možné mluvit o absolutní neúčinnosti právního jednání.
165

                                                                                                                                                             
ust. § 2 odst. 2 OZ 2012) a dojít k závěru, že i v těch případech, ve kterých zákon mluví o námitce neplatnosti, se ve 

skutečnosti jedná o hmotněprávní jednání – dovolání se neplatnosti. 
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3 Zdánlivé právní jednání 

Platný OZ 2012 oproti OZ 1964 (v posledním znění) zavedl nový institut – zdánlivost, 

jako další sankční (negativní) následek vedle neplatnosti. Zdánlivostí je postihováno právní 

jednání, jemuž chybí některý z pojmových znaků právního jednání (srov. ale dále, pokud jde 

o výraz „nepřihlíží se“), anebo případy, kdy je rozpor ujednání v tak zásadním rozporu s vůlí 

zákonodárce, že sankce neplatnosti nestačí (srov. např. ust. § 16, § 630 odst. 2, § 898 odst. 3 

§ 1812 odst. 2, § 1815, § 2239 OZ 2012). Tím OZ 2012 změnil dosavadní pojetí následků vad 

právního jednání. Pojem „zdánlivého právního jednání“ byl dosud známý pouze v ZoR
166

 

a právní teorii, kde takovéto právní jednání bylo označováno také jako non negotium, tedy 

„neexistující právní jednání“ nebo podle některých civilistů nesprávně jako „nicotné právní 

jednání“.
167

 Zdánlivé jednání sice jako právní jednání vypadá, jako právní jednání se jeví, ale 

protože nesplňuje základní požadavky, které se na právní jednání kladou, a proto trpí 

podstatnými vadami, které brání vzniku právního jednání, anebo je v tak zásadním rozporu s vůlí 

zákonodárce, že sankce neplatnosti nestačí, o žádné právní jednání nejde.
168

  

Důvodová zpráva k OZ 2012 k tomu uvádí: „Rozdílně od současného pojetí, které v § 37 

odst. 1 nynějšího občanského zákoníku spojuje nedostatek vůle, vážnosti, určitosti a 

srozumitelnosti projevu vůle s absolutní neplatností právního úkonu, vychází navrhovaná úprava 

z pojetí, že v takových případech o projev vůle vůbec nejedná.“
169

 

Tomu odpovídá též zařazení ustanovení o zdánlivosti na začátek Všeobecných 

ustanovení, prvního dílu – Právní jednání hlavy páté OZ 2012, zatímco ustanovení o neplatnosti 

právního jednání jsou zařazena až do oddílu šestého této hlavy. 

Za zdánlivá právní jednání OZ 2012 označuje ta jednání, u kterých chybí vůle jednající 

osoby (ust. § 551 OZ 2012), jednání, u kterých není zjevně projevena vážná vůle (ust. § 552 OZ 

2012), a dále jednání, jejichž obsah nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit ani 

výkladem (ust. § 553 OZ 2012). Zdánlivá jsou rovněž všechna právní jednání, popř. to ujednání 

v právním jednání, kde OZ 2012 výslovně stanoví, že se k takovému ujednání „nepřihlíží“. Jedná 

se např. o ustanovení chránící člověka a jeho osobnostní práva (ust. § 16, 19 odst. 2 OZ 2012), 

ustanovení upravující ochranu slabší smluvní strany (např. ust. § 1755 OZ 2012), apod. (více 

k tomu v kapitole 3.6). 
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3.1 Vada v perfekci právního jednání 

Předně je nutno uvést, že právní jednání, které není perfektní (např. projev vůle ještě 

nedošel, zejména druhé smluvní straně u adresovaných právních jednání), tj. nebylo z právního 

hlediska dovršeno, neexistuje. Jedná se pouze o zdánlivé právní jednání (non negotium).
170

 

 

3.2 Vada právního jednání spočívající v absenci vůle jednajícího 

Chybí-li vůle jednající osoby, nejde o právní jednání (ust. § 551 OZ 2012). Vůle je 

psychický vztah jednajícího k zamýšlenému (právnímu) následku. Aby však došlo ke vzniku 

právního jednání, je mj. nezbytné, aby vůle byla projevena. Právní jednání spočívá ve spojení 

vůle s projevem, vůle navenek projevená je podstatou právního jednání. Chybí-li tedy vůle nebo 

není-li projevena, je právní jednání jen zdánlivé.  

Ze zákona však nevyplývá, jakou minimální kvalitu musí mít projevená vůle, aby zde 

bylo právní jednání.
171

 Zda stačí pouhé spojení vůle s jednáním (např. jednající chce kývnout 

hlavou), nebo zda musí být vůle zaměřená k právnímu jednání či dokonce zda musí být 

zaměřena na konkrétní právní jednání tak, jak je klasifikuje OZ 2012 (např. jednající chce 

uzavřít nájemní smlouvu).
172 

 

3.2.1 Požadavek minimální kvality skutečné vůle 

Aby bylo možno zjistit, zda projevená vůle je způsobilá vyvolat právní následky, tedy zda 

se jedná o vůli právně jednat, je třeba posoudit její kvalitu a zjistit, zda postačuje k tomu, aby zde 

bylo právní jednání. Poměrně podrobně se minimální kvalitou vůle zabývá Melzer. Rozlišuje 

obecnou vůli jednat, vůli jednat s právními následky a vůli jednat s těmi právními následky, které 

právní řád s tímto konkrétním projevem spojuje.
173

  

 

3.2.1.1 Obecná vůle jednat 

Obecná vůle jednat spočívá v tom, že chování je vyvoláno vůlí a jedná se tedy o volní 

jednání. Rozhodné v tomto případě není, zda jednající chce jednat právně či nikoliv, ale že chce 

jednat. Požadavek na obecnou vůli jednat není splněn např. u reflexních pohybů, pohybů ve 
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spánku, vis absoluta apod. Skutečnost, že alespoň obecná vůle jednat je nezbytnou náležitostí 

právního jednání vyplývá přímo ze znění ust. § 551 OZ 2012, neboť právní jednání není, pokud 

se jednání subjektu vůbec nezakládá na vůli
174 

 

3.2.1.2 Vůle jednat s právními následky  

Vůle jednat s právními následky záleží v tom, že jednající nejen, že chce jednat, ale že 

chce právně jednat, tedy s právními následky. Nerozhodné potom je, zda projevené právní 

jednání odpovídá klasifikaci právního jednání, kterou pro takovéto jednání právní řád spojuje 

(např. jednající chce něco prodat, ale objektivně jeho projev vyzní, že chce darovat). Požadavek 

vůle jednat s právními následky je v tomto případě splněn.  

Problém nastává v případech, ve kterých jednání jednající osoby se objektivně jeví jako 

právní jednání, ale sám jednající právně jednat nechce. Melzer k tomu uvádí případ trevírské 

dražby vína, kdy účastník dražby zvedne ruku na pozdrav známému zrovna v okamžiku, kdy 

může učinit nabídku. Jeho jednání se objektivně jeví jako vůle učinit nabídku. V těchto 

případech se střetává princip ochrany právní jistoty, resp. dobré víry adresátů jednání a princip 

autonomie vůle na straně jednajícího. V případě, že by byla poskytnuta ochrana jednajícímu, 

druhý subjekt, který s tím neměl co do činění, by měl mít právo na náhradu škody. V uvedeném 

případě by musel uhradit náklady na novou dražbu, což je jistě finančně nákladnější než zaplatit 

víno. Z tohoto případu je zřejmé, že pro jednajícího je v některých případech i výhodnější vlastní 

chování posoudit jako právní jednání s tím, že je jím vázán, než aby musel nahradit škodu. 

Uplatní se zde princip odpovědnosti za svoji sféru vlivu, spočívající v tom, že negativní následky 

ponese ten, v jehož sféře vlivu právní následky nastaly, neboť je to on, kdo může následek svého 

jednání ovlivnit. Tento princip se však neuplatní, když jednající neměl možnost své jednání 

ovlivnit (viz výše). Otázkou tedy zůstává, zda by měl být upřednostněn princip autonomie vůle 

jednajícího s tím, že bude odpovídat za škodu, či princip ochrany dobré víry. Vzhledem k tomu, 

že české právo je postaveno na prioritě závazků na plnění (na rozdíl např. od práva anglického, 

kde zásadně nelze žalovat na plnění, ale na náhradu škody) a s ohledem na výše uvedený příklad 

trevírské dražby vína vyplývá, že by měla být poskytnuta ochrana dobré víry adresátům jednání, 

a tedy, že znakem právního jednání není vůle jednat s právními následky.
175

 

Obdobně dle Zuklínové není nezbytné, aby vůle jednající byla zaměřená na vyvolání 

právního následku. Může se tedy stát, že někdo právně jedná, aniž by si byl vědom, že právo 

s jeho jednáním spojuje právní následky. Právně jedná též ten, kdo jedná protiprávně a spáchá 
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občanskoprávní delikt. Ani on nemá zpravidla v úmyslu vyvolat nepříznivý právní následek.
176

 

S těmito závěry se lze plně ztotožnit. 

 

3.2.1.3 Vůle jednat s těmi právními následky, které právní řád s tímto konkrétním projevem vůle 

spojuje 

Vůli jednat s těmi právními následky, které právní řád s tímto projevem spojuje, má 

jednající, který i subjektivně chce vyvolat právě ty následky, které jeho jednání podle práva 

vyvolá. Takovou kvalitu vůle pro právní jednání ale OZ 2012 nepožaduje, což vyplývá z toho, že 

OZ 2012 upravuje následky právního jednání učiněného v omylu, přičemž za omyl se považuje 

i omyl v obsahu, který vylučuje právě takovouto kvalitu vůle. Omyl jednajícího pak může mít za 

následek pouze relativní neplatnost právního jednání (ust. § 583 OZ 2012), a pokud se jednající 

osoba neplatnosti nedovolá, jedná se o platné právní jednání, což vylučuje jeho neexistenci, 

jelikož platnost předpokládá existenci.
177 

 

3.2.2 Případy absence vůle právně jednat 

O případ, kdy je učiněn nějaký projev, ale chybí vůle jednajícího, jde v případech 

mimovolných projevů, např. mluvení ze spaní, tiky rukou apod. Další situací, kdy je učiněn 

nějaký projev, ale chybí vůle jednajícího, je v případě použití fyzického násilí (vis absoluta). 

Fyzické násilí je takové násilí, které vylučuje vlastní vůli jednajícího (např. vedení ruky při 

podpisu). Vůli zde projevuje původce násilí.
178

 Proto v těchto případech chybí vůle jednajícího a 

právní jednání nevzniká, resp. jedná se o zdánlivé právní jednání. Může dojít též k tzv. 

nepřímému fyzickému donucení, které může spočívat v ovlivnění jednajícího alkoholem či 

omamnými látkami.
179

  

Od toho je třeba odlišovat hrozbu násilím (vis compulsiva), kdy je pohrůžkou násilí 

někdo donucen, aby jednal. V tomto případě se však uplatní stará římská zásada etsi coactus, 

tamen voluit.
180

 Vůle jednajícího však není zcela svobodná, proto zákonodárce dává jednajícímu 
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možnost namítat neplatnost (resp. dovolat se neplatnosti) právního jednání podle ust. § 587 odst. 

2 OZ 2012.
181

  

 

3.3 Vada právního jednání spočívající ve zjevném neprojevení vážné vůle 

K tomu, aby vzniklo právní jednání, nestačí, aby měl jednající vůli. Zdánlivé je totiž také 

právní jednání, kdy projevená vůle zjevně nebyla vážná (ust. § 552 OZ 2012). 

Na rozdíl od právě uvedeného, zákon v tomto ustanovení používá výrazu „zjevně“ je 

zřejmé, ke kterému slovu se tento výraz váže. Zda ke slovu „projevena“ či ke slovu „vážná“. Dle 

Melzera i Handlara se slovo „zjevně“ váže ke slovu „projevena“, aniž by však odůvodnili tento 

závěr.
182

 K tomuto závěru se přiklání i Zuklínová a poznamenává, že v první publikované verzi 

návrhu OZ 2012 z roku 2005 se v tomto ustanovení slovo „zjevně“ nevyskytuje (původně bylo 

toto ustanovení zařazeno jako § 441) a jeho vložení je výsledkem „vylepšování“ původního 

návrhu.
183

  Podle tohoto závěru je zdánlivé jednání takové, u něhož je zcela zřejmé, že nebyla 

projevena vážná vůle. K tomuto závěru je možné dojít za pomoci jazykového výkladu, neboť se 

nabízí prima facie. Opačnému závěru by spíše odpovídalo umístění slova „zjevně“ před slovo 

„vážná“, i když by to bylo z jazykového hlediska poněkud těžkopádné. Následující výklad bude 

vycházet z předpokladu, že se slovo „zjevně“ váže ke slovu „projevena“, neboť k následujícím 

závěrům by bylo možné dojít i v případě absence slova „zjevně“ v ust. § 552 OZ 2012.
184

 

 

3.3.1 Posuzování vážnosti vůle 

Předně je nutno uvést, že vůli jednajícího je třeba posuzovat k okamžiku, kdy se právní 

jednání stane perfektním.
185

 V případě adresovaného právního jednání vůči nepřítomné osobě to 

bude tedy okamžikem dojití projevu vůle do sféry právní dispozice adresáta. Pokud by během 

přepravy došlo ke změně projevu vůle, nemůže tato skutečnost jít k tíži adresáta, protože riziko 

spojené s přepravou nese jednající.
186

 

OZ 1964 stanovil jako náležitost vůle v ust. § 37 odst. 1 její vážnost, aniž by stanovil, zda 

vážnou, resp. nevážnou vůli je třeba posuzovat z objektivního či subjektivního hlediska, tedy zda 
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je vážnost vůle náležitostí projevu nebo jestli k nevážnosti právního jednání postačuje, aby 

nevážná byla jen vnitřní vůle jednajícího. OZ 2012 proto tento nedostatek řeší tím, že stanoví, že 

jednání je zdánlivé pouze tehdy, když nebyla vážná vůle projevena „zjevně“. Tím vylučuje 

z okruhu nevážných jednání ty, u kterých nevážná vůle nebyla pro třetí osoby zjistitelná.
187 

 

3.3.1.1 Teorie projevu a teorie vůle 

V civilistice existují dvě teorie posouzení nedostatku vážné vůle, teorie vůle a teorie 

projevu, které se však v praxi prolínají a jsou modifikovány ještě skutečností, zda posuzované 

právní jednání je adresované či neadresované, tedy zda je třeba chránit dobrou víru adresáta 

právního jednání, či nikoliv.  

Dle teorie vůle je třeba vycházet ze skutečné vůle jednajícího, přičemž není-li projevená 

vůle vážná, právní jednání je vadné, resp. právní jednání zde není. Třetí osoby jsou chráněny 

koncepcí odpovědnostních následků, dle které z neplatného právního jednání nejsou žádná práva 

ani povinnosti, ale poškozené osoby se mohou domáhat náhrady škody, která jim eventuálně 

mohla být neplatným právním jednáním způsobena. Tato koncepce byla uplatňována především 

v období minulého režimu.  V současné době převládá teorie projevu, i když se neuplatňuje v tak 

důsledné podobě jako v předválečné civilistice. Dle teorie projevu je vůle jednajícího významná 

pouze v té míře, v jaké byla projevena. Vážnost vůle se posuzuje podle toho, zda druhá smluvní 

strana věděla o skutečné vůli jednajícího či nikoliv. 
188

 

 

3.3.1.2 Teorie projevu v dosavadní judikatuře Nejvyššího soudu 

K teorii projevu se přiklonil i Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. 

21 Cdo 826/2005, kde řešil mimo jiné otázku, zda smlouva, která je uzavřena za účelem 

spáchání podvodu je absolutně neplatná, protože jednající neprojevil vážnou vůli, anebo zda 

dotyčná smlouva platná je. Nejvyšší soud v rozsudku nejprve shrnul, že „soudy při řešení této 

otázky dospěly k závěru, že v případě podvodných jednání jde ze strany 

„odsouzeného“ účastníka smlouvy o úmyslnou neshodu mezi vůlí a projevem spočívající v 

předstírání určité vůle (o jednostrannou simulaci) za účelem dosažení toho, aby se na úkor 

druhého účastníka nebo třetí osoby nezákonně (protiprávně) obohatil, a že taková smlouva tedy 

trpí nejen tím, že neodráží skutečnou vůli tohoto účastníka…“ Dále Nejvyšší soud uvádí, že 

takovýto právní názor, vycházející z teorie vůle, zastávala především dřívější judikatura, ale 
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přiklonil se k němu ještě Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. 28 Cdo 

911/98. Na to Nejvyšší soud reaguje tak, že je irelevantní, pokud jednající dotyčnou smlouvou 

spáchal trestný čin podvodu, i když z něj byl usvědčen, protože z této skutečnosti nevyplývá, 

jestli o tomto záměru věděl druhý kontrahent, a tedy jestli nejde pouze o vnitřní výhradu či 

pohnutku prvého jednajícího, které nemohou způsobit neplatnost smlouvy pro absenci vážné 

vůle.
189

 Tím se Nejvyšší soud přiklonil k teorii projevu.
190

  

Obdobně se též vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 24.11.2009, sp. zn. 33 Cdo 

1621/2007: „Jestliže tudíž by druhé straně se zřetelem na okolnosti konkrétního případu, tj. 

objektivně posuzováno, nebylo a nemohlo být zřejmé, že projev vůle jednajícího není vážným tj., 

že adresát projevu vůle důvodně předpokládal, že vyjadřuje vážnou vůli jednajícího, je třeba 

v zájmu ochrany dobré víry této druhé strany považovat učiněný projev za platný úkon 

s příslušnými právními důsledky, a to vzdor tomu, že vůle jednajícího jako základ právního 

úkonu chybí.“ Z uvedeného vyplývá, že Nejvyšší soud vychází z teorie projevu, přičemž klade 

důraz na ochranu dobré víry třetích osob.  

 

3.3.1.3 Posuzování vážnosti vůle z pohledu OZ 2012 

Též OZ 2012 se přiklání k teorii projevu, když v ustanovení § 552 stanoví, že pokud 

nebyla „zjevně projevena vážná vůle“, nejde o právní jednání. Skutečnost, že zákon hovoří 

o tom, že o právní jednání nejde tehdy, pokud nebyla „zjevně projevena vážná vůle“, však 

neznamená, že by zákonodárce plně přijímal teorii projevu, tak jako v předválečné civilistice. 

Objektivní hledisko, dle kterého by se jednání posoudilo tak, jak by ho chápala průměrná osoba 

na místě adresáta, je třeba doplnit subjektivním hlediskem a posoudit, zda druhá strana znala 

skutečnou vůli jednajícího, takže mohla poznat, že projevená vůle není vážná.  

Právní jednání je tedy třeba posuzovat nejprve ze subjektivního hlediska, totiž tak, jak byl 

úmysl jednající strany znám druhé straně, a není-li možné význam právního jednání takto určit 

(tj. zda bylo nebo nebylo vážné), je třeba postupovat podle objektivního hlediska.
191

 Takovýto 

postup ostatně vyplývá i z interpretačního ustanovení § 556 OZ 2012, dle kterého „se to, co bylo 

vyjádřeno slovy nebo i jinak, vyloží podle úmyslu jednajícího, pokud druhá strana úmysl 

jednajícího znala, anebo pokud o něm musela vědět. V případě, že není možné zjistit úmysl 

jednajícího, přisoudí se projevu vůle takový význam, jaký by mu přikládala osoba v postavení 
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toho, jemuž byl určen.“ 

 

3.3.1.4 Vyvážené uplatňování teorie projevu a teorie vůle 

Melzer zastává názor, že je třeba uplatňovat obě výše uvedené teorie vyváženě s ohledem 

na autonomii vůle a princip právní jistoty, přičemž rozhodujícím je, zda se jedná o právní jednání 

adresované či neadresované. V případě neadresovaných právních jednání se uplatní teorie 

projevu, a to znamená, že rozhodující je skutečná vůle jednajícího. Nevážná vůle je podle 

Melzera zjevná ve všech případech, kdy je možné ji jakýmkoliv způsobem zjistit. Skutečnost, že 

se nevážnost prokáže až při soudním řízení, nemá vliv na zdánlivost právního jednání (např. až 

během soudního řízení se prokáže, že závěť nebyla sepsána vážně).
192 

U adresovaného právního jednání je naopak rozhodující, zda jednající jedná ve srozumění 

s adresátem, či nikoliv. Pokud jednající jedná ve srozumění s adresátem, je rozhodující 

adresátovi právního jednání známá skutečná vůle jednajícího (adresát ví, že jednající neprojevuje 

vážnou vůli). V případech, kdy jednající nejedná ve srozumění s adresátem, je třeba vycházet 

z objektivního hlediska a aplikovat teorii projevu, protože je třeba chránit adresátovu dobrou 

víru.
193 

Tyto závěry aproboval rovněž Nejvyšší soud, který odkazuje se na Melzera, vyslovil 

právní závěr, že „při zjišťování úmyslu jednajícího tudíž soud přihlíží toliko k těm okolnostem, 

které mohl vnímat i adresát právního jednání. Jinými slovy, pro výklad právního jednání je 

určující skutečná vůle (úmysl) jednajícího (která byla anebo musela být známa adresátovi), již je 

třeba upřednostnit před jejím vnějším projevem (např. objektivním významem užitých slov). 

Teprve tehdy, nelze-li zjistit skutečnou vůli (úmysl) jednajícího, postupuje soud podle pravidla 

vyjádřeného v § 556 odst. 1 větě druhé o. z. Ustanovení § 556 odst. 2 o. z. pak uvádí 

demonstrativní výčet okolností, k nimž soud při výkladu právního jednání přihlíží. Řečené platí 

jak pro vícestranná, tak i pro jednostranná adresovaná právní jednání.“
194 

Lze tedy uzavřít, že se teorie a praxe shodují na tom, že v případě posuzování vážnosti 

projevené vůle je třeba vycházet především z teorie projevu, dle které má právní význam pouze 

ta vůle, která byla navenek projevena, přičemž je tato teorie ještě modifikována tím, zda adresát 

právního jednání zná skutečnou vůli jednajícího, či nikoliv, a to s ohledem na ochranu dobré víry 

adresáta právního jednání. Jako logický se též jeví Melzerův závěr o tom, že rozhodující je 
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rovněž skutečnost, zda se jedná o adresované či neadresované právní jednání. Není totiž bez 

významu, že u neadresovaných právních jednání není třeba chránit dobrou víru adresáta právního 

jednání, protože žádný není. Proto má v případě neadresovaných právních jednání význam pouze 

skutečná vůle jednajícího. 

 

3.3.2 Případy absence vážné vůle 

V případě absence vážné vůle je možné rozlišovat dva okruhy případů, které mohou 

nastat. Tyto okruhy se liší podle toho, zda jednající chce, aby jeho pravá vůle byla navenek 

známa, či nikoliv. Pokud nechce, aby jeho pravá vůle byla známa, jedná se o simulované právní 

jednání (k tomu viz níže). Druhým případem, jsou jednání učiněná při hře, v žertu, při výuce 

apod., kdy je adresátům projevu zřejmé, že jednající neprojevuje vůli právně jednat.
195 

Zřejmý případ absence vážné vůle podle ust. § 552 OZ 2012 dovodil Nejvyšší soud ve 

svém usnesení ze dne 10.12.2014, sp. zn. 3 Tdo 1399/2014: „Zde však vůle koupit si předmětné 

kolo ze strany obviněného od počátku absentovala a obviněný si chtěl kolo ponechat ve svém 

držení bez uhrazení jakékoli částky. Nebyla-li uzavřena kupní smlouva v důsledku absence vážně 

projevené vůle, pak kolo nepřešlo do vlastnictví obviněného.“ 

 

3.3.3 Simulované právní jednání 

Při simulovaném právním jednání existuje rozpor mezi skutečnou (vnitřní) vůli a 

projevenou vůlí. Simulace může být jednostranná, kdy jednající ví, že se jeho skutečná a 

projevená vůle neshodují, nebo vícestranná, kdy o neshodě mezi vůlí a jejím projevem smluvní 

strany vědí.
196 

Lze rozlišovat absolutní simulaci a relativní simulaci. Absolutní simulace nastává 

v případech, kdy jednající projevuje vůli jen „na oko“, aby navenek vzbudil zdání, že hodlá 

právně jednat. Např. ve smlouvách si smluvní strany ujednají něco, co ale ve skutečnosti projevit 

nechtějí, často za účelem získání neoprávněné výhody (např. fiktivní smlouvy uzavírané kvůli 

daňovému zvýhodnění). Při relativní simulaci strany předstírají určité právní jednání, aby tím 

zakryly jiné právní jednání, které skutečně chtějí, a to opět s cílem získat nějakou výhodou (např. 

pro daňové účely). Předstírané právní jednání označuje zákon za zastírající či simulované a 
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právní jednání, které jednající skutečně chtějí, za zastřené či disimulované.
197

 Dle ust. § 555 odst. 

2 OZ 2012 platí, že se právní jednání posuzuje podle jeho pravé povahy, z čehož vyplývá, že zde 

bude zastřené (disimulované) právní jednání místo právního jednání zastírajícího 

(simulovaného), které bude podle ust. § 552 OZ 2012 zdánlivé. 

Rozpor mezi jednáním zastírajícím a zastřeným řeší institut zvaný konverze, který je 

upraven v ust. § 555 odst. 2 OZ 2012. Spočívá v tom, že soud má při výkladu právního jednání 

vycházet z pravé povahy právního jednání, tj. z jednání, které je zastřené. Z toho však ještě 

nevyplývá, že zastřené právní jednání bude platné. To bude záležet na konkrétním případu. 

Neplatné bude zastřené právní jednání tam, kde zákon stanoví obligatorní písemnou formu, nebo 

formu notářského zápisu. Např. v případě, že předmětem zastřeného právního jednání je 

nemovitost, bude pravá smlouva neplatná, protože zastřená smlouva výslovně kontrahována 

nebyla, natož v písemné formě.
198

 

 

3.3.4 Mentální rezervace 

Mentální rezervace (někdy též vnitřní výhrada) je dalším případem jednání, při kterém 

není vůle jednajícího vážná. Takto chápou mentální rezervaci Melzer
199

 a Handlar.
200

 Dle 

Tichého vůle vůbec chybí (ač sám uznává, že se jedná o hraniční případ, mezi absencí vůle a 

vážné vůle).
201

 

V případě mentální rezervace jde o situaci, kdy jednající si projevenou vůli a její 

následky nepřeje a jedná s vnitřní výhradou, přičemž vychází z toho, že adresát jeho projevu 

nerozpozná jeho tajnou výhradu. Vážnou vůli jednající pouze předstírá, a proto se v tomto 

rozsahu jedná o částečně simulované právní jednání.
202

 Jednající tedy vědomě lže, a proto mu 

není poskytována právní ochrana. Oproti tomu při jednání v žertu si jednající přeje, aby adresát 

rozpoznal, že jednající nemá v úmyslu právně jednat. 

Mentální rezervace není projevem autonomie vůle, ale zneužitím autonomie vůle. 

V případě, že adresát právního jednání nerozpoznal vnitřní výhradu jednajícího, nemá vnitřní 

výhrada právní účinky a právní jednání vzniklo. V případě, že je vnitřní výhrada rozpoznána, 
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jednající jedná nevážně, nemá vážnou vůli a jednání je třeba posoudit jako zdánlivé. Motiv 

takového jednání pak může být poctivý (zatajení vážné nemoci) i nepoctivý.
203

  

Toto pojetí je i v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu. „Pokud jedna strana chce 

smlouvu uzavřít a být jejím obsahem vázána, zatímco druhá jedná "na oko", aniž by to druhé 

straně muselo být zřejmé, jde u strany jednající nevážně jen o mentální rezervaci, která nemůže 

mít vliv na platnost právního úkonu.“
204

  

Obdobným jevem, který může nastat, je tajná výhrada jednajícího, která se ale netýká 

podstatných náležitostí právního jednání, ale jiných skutečností, které s právním jednáním 

souvisí. Jednajícímu např. připadá uzavíraná smlouva nevýhodná, a proto se ji chystá v brzké 

době vypovědět, přičemž tuto skutečnost druhé smluvní straně už nesdělí (zatají ji). Tato výhrada 

však nemá žádný vliv na vážnost vůle právně jednat, neboť se netýká právního jednání samého 

(jednající jednat chce), a nepředstavuje proto vadu právního jednání.
205

  

Od těchto případů absence vážné vůle je třeba odlišovat tzv. fiduciární právní jednání.
206

  

 

3.4 Vada právního jednání spočívající v jeho nesrozumitelnosti a neurčitosti 

Výše uvedené vady právního jednání spočívající v absenci vůle a v její nevážnosti se 

týkaly vůle, požadavek určitosti a srozumitelnosti se týká jejího projevu.
207

 Jak dovodil Nejvyšší 

soud: základním předpokladem vzniku právního úkonu je především svobodná a vážná vůle jako 

psychický vztah jednajícího subjektu k zamýšlenému (chtěnému) následku. Protože vůle je jevem 

psychického nitra člověka, a tudíž sama o sobě není navenek zřejmá, může mít význam jen tehdy, 
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je-li vyjádřena navenek (objektivizována) prostřednictvím jejího projevu tak, aby byla seznatelná 

jiným subjektům.
208 

Je-li projev vůle určitý a srozumitelný, je z něho zřejmé, jaké právní následky má způsobit, 

tj., která práva a které povinnosti má založit, změnit, nebo zrušit. Aby však bylo možné zjistit, 

jaké právní následky má právní jednání způsobit, je nezbytné projevenou vůli, tedy projev vůle, 

nejprve vyložit. Skutečnou vůli totiž není možné jinak poznat, nežli skrze projev, neboť se jedná 

o vnitřní psychický stav člověka a ten jako takový je okolnímu světu nepoznatelný.
209

 Právní 

jednání může být tedy sankcionováno zdánlivostí pro neurčitost či nesrozumitelnost pouze za 

předpokladu neúspěšného pokusu o výklad projevu vůle. Tedy i v případě, že se prima facie jeví 

projev vůle jako neurčitý nebo nesrozumitelný, není možné právní jednání označit za zdánlivé, 

dokud se snaha o jeho výklad neukáže zbytečnou. 

Právní jednání se má vykládat podle interpretačních pravidel ust. § 555 a 556 OZ 2012, 

která kombinují objektivní a subjektivní metodu výkladu. Subjektivní metoda spočívá v tom, že 

právní jednání se posoudí podle úmyslu jednajícího. Podle objektivní metody se právní jednání 

posoudí podle toho, jaký význam by mu přisuzovala průměrná osoba ve stejném postavení, ve 

kterém jsou smluvní strany. Při výkladu se rovněž zohlední již zavedená praxe stran a to, co 

předcházelo jednání, jakož i následné chování stran.
210

 Při výkladu právního jednání se též 

přihlédne k jeho účelu (ust. § 1749 odst. 2 OZ 2012). 
 

 

3.4.1 Nesrozumitelnost právního jednání 

Projev vůle je nesrozumitelný, jestliže není možné ani jeho výkladem zjistit obsah 

projevené vůle. Proto tedy nelze zjistit, jaká byla vůle jednajícího, tj. to, co chtěl jednající 

projevit. Srozumitelnost se týká výrazové stránky projevu vůle. Z jazykového hlediska je 

srozumitelný projev takový, kterému lze rozumět. O nesrozumitelný projev jde například tehdy, 

je-li písmo nečitelné při písemném projevu, při ústním projevu je nesrozumitelný zvuk, resp. hlas 

jednajícího (např. v důsledku poruchy telefonu, či vady řeči jednajícího).
211 
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Právní teorie
212

 rozlišuje nesrozumitelnost absolutní a relativní. Absolutně 

nesrozumitelný projev vůle je nesrozumitelný každému, relativně nesrozumitelný je 

nesrozumitelný jen některým osobám, resp. existují osoby, a může jich být i velmi málo, kterým 

projev vůle srozumitelný je. Relativně nesrozumitelné je právní jednání, kterému nerozumí jeho 

adresát. Jedná se například o použití cizího jazyka, kterému adresát právního jednání nerozumí, 

nebo o použití právního pojmu, kterému laická veřejnost nerozumí. 

Problematika použitého jazyka nemá však vliv pouze na příp. nesrozumitelnost projevu. 

V případech, kdy jednající jedná jazykem, kterému sám nerozumí, např. uzavře smlouvu 

v písemné formě, která je napsána v jemu neznámém jazyce, nemá tato skutečnost vliv na 

srozumitelnost, ale na vážnost projevené vůle. Podepsal-li jednající smlouvu v cizím jazyce a 

adresátovi je, nebo musí být známo, že jazyku, ve kterém je napsána, nerozumí, není projevená 

vůle jednajícího vážná. Pokud však adresát neví a ani vědět nemusí, že jednající nezná jazyk, ve 

kterém je smlouva napsána, je právní jednání platné.
213

 Např. v České republice se lze legitimně 

domnívat, že kontrahent bude znát český jazyk a že bude umět číst, což jsou schopnosti 

průměrného člověka v České republice (ust. § 4 odst. 1 OZ 2012), a naopak nelze se domnívat, 

že rozumí například svahilsky. Nelze proto souhlasit s výrokem Nejvyššího soudu, dle kterého: 

(o) nesrozumitelný projev vůle způsobující neplatnost právního úkonu půjde tehdy, jestliže cizí 

jazyk, v němž je projev vůle učiněn, je nesrozumitelný druhému účastníku právního vztahu, jemuž 

byl adresován.
214

 Nesrozumitelné není ani ujednání, které obsahuje matematický vzorec, jsou-li 

pojmy, které obsahuje definovány ve smlouvě (či všeobecných obchodních podmínkách).
215 

Dle Melzera je relativní nesrozumitelnost relevantní především u adresovaných právních 

jednání, kde je důležité postavení adresáta. U neadresovaných právních jednání má význam 

pouze absolutní nesrozumitelnost.
216

 Např. u závěti sepsané cizím jazykem nelze uvažovat 

o nesrozumitelnosti jen proto, že dědici cizí jazyk neznají. Oproti tomu Zuklínová  zastává názor, 

že význam má pouze absolutní nesrozumitelnost, neboť jinak se vždy najde někdo, kdo pomocí 

výkladových prostředků (soud, rodilý mluvčí, odborník na šifry, apod.) bude právnímu jednání 

rozumět.
217

 S tímto názorem se lze ztotožnit, neboť není zvláštní důvod chránit adresáta právního 
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jednání, které je mu nesrozumitelné. To lze demonstrovat na výše uvedeném případě, kdy 

adresát oferty podepíše jemu předloženou smlouvu, aniž by rozuměl jazyku, ve kterém je 

sepsána. Rozhodující není to, že smlouvě nerozumí, ale že jeho vůle nemůže být vážná. 

 

3.4.2 Neurčitost právního jednání 

Slovo „určitý“ z jazykového hlediska znamená přesný, jasný, zřejmý, jistý, mající 

přesnou podobu
218

 a pro právní texty též jednoznačný, nepochybný.
219

 Požadavek určitosti se 

týká obsahové stránky projevu vůle, oproti požadavku srozumitelnosti, který se týká formální 

(výrazové) stránky projevu vůle.
220

 Neurčitý projev vůle je sice srozumitelný, ale jeho obsah je 

nejistý.
221

 

Právní jednání je určité tehdy, lze-li jednoznačně určit, jaká konkrétní práva a povinnosti 

mají vzniknout (změnit se, zaniknout) a lze-li jednoznačně identifikovat předmět právního 

jednání.
222

 Předmět právního jednání je dostatečně určitý tehdy, když jej lze odlišit od jiných 

předmětů,
223

 což se projeví zejména u právního jednání, jehož předmětem jsou nemovité věci 

zapsané do katastru nemovitostí, kde identifikace těchto věcí musí odpovídat požadavkům 

zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon; dále jen „KZ“) na přesné 

vymezení věci.
224 

Bude-li vůle jednajícího dostatečně určitá, nebude už nutné výslovně označit druh 

právního jednání, neboť to bude vyplývat z předmětu právního jednání a z ujednaných práv a 

povinností.
225

 Rovněž tak skutečnost, že právní jednání je označeno jinak, než jak takové právní 

jednání označuje zákon (např. pacht je chybně označen jako nájem), nemá na určitost právního 

jednání vliv, protože právní jednání se posuzuje dle svého obsahu (ust. § 555 odst. 1 OZ 2012). 

Neurčitost právního jednání často mívá hlubší důvod než pouhé neurčité vyjádření 

jednajícího. Velice pravděpodobně totiž byla i neurčitá vůle jednajícího, který ani sám nevěděl, 
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jaké právní následky si přeje, přičemž výklad právního jednání na tom nemůže nic změnit.
226

 

Obdobně též vnitřní rozpor právního jednání činí právní jednání neurčitým.
227 

 

3.4.2.1 Výklad právního jednání odstraňující neurčitost  

Při výkladu právního jednání je třeba přihlédnout i k dalším okolnostem, zejména k praxi 

zavedené mezi stranami, k tomu, co právnímu jednání předcházelo a co následovalo, jaký obsah 

právnímu jednání samy strany přikládají a jaké následky plynou ze zákona, dobrých mravů a 

zvyklostí (ust. § 545 a 556 odst. 2 OZ 2012).
228

 Obsah právního jednání tedy nemusí vyplývat 

pouze z projevu vůle, z právního jednání samého. Při jeho výkladu se zohlední i další kritéria, 

podle kterých se výklad provádí. Z toho vyplývá, že se napříště již neuplatní závěr dlouhodobě 

zastávaný soudní praxí, podle něhož, je-li předepsána písemná forma pro právní jednání, musí 

být vůle jednajících objektivně zjistitelná z textu obsaženého v listině a nestačí, že smluvní 

strany znají svoji vůli a vědí, jak chtějí právně jednat.
229

  

Podle jednoho z posledních rozhodnutí Nejvyššího soudu je v případě jednostranného 

adresovaného právního jednání právní jednání určité tehdy, jestliže je objektivně pochopitelné; 

tedy jestliže může typický adresát právního jednání vůli jednajícího bez rozumných pochybností 

o jejím obsahu odpovídajícím způsobem vnímat.
230 

Ze skutečnosti, že při výkladu právního jednání je třeba zohlednit, jaké následky plynou 

ze zákona, je též zřejmé, že neurčité nebude právní jednání ani v případě, kdy v něm nebude 

vyjádřena některá z náležitostí, kterou zákon subsidiárně upravuje. Např. pokud není v kupní 

smlouvě ujednána kupní cena, použije se subsidiárně ust. § 1792 OZ 2012, dle kterého platí, že 

úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy.
231 

Neurčité nebude ani právní jednání, ve kterém si smluvní strany ujednaly, že některá 

náležitost bude dodatečně upřesněna, a to stranami, třetí osobou, nebo soudem (např. strany si 

ujednaly, že výše ceny bude stanovena znaleckým posudkem, který bude dodatečně vyhotoven). 

Právní jednání se v tomto případě stává perfektním až v okamžiku, kdy budou všechny takové 

náležitosti dostatečně určité, ledaže by si strany ujednaly jinak.
232 
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Rovněž není neurčité ani ujednání smluvních stran o tom, že nabyvatelé v případě stáří či 

nemoci poskytnou postupitelce „veškeré zaopatření tak, jak si toho slušný způsob života 

žádá".
233 

Ovšem výkladem není možné napravit nedostatečně určitý předmět právního jednání, 

pokud se jedná o nemovitou věc a zákon pro takové jednání předepisuje obligatorně písemnou 

formu, která ale schází.
234

 Z toho důvodu ust. § 553 odst. 2 OZ 2012 upravuje dodatečné 

vyjasnění neurčitého nebo nesrozumitelného projevu vůle, avšak chybně (srov. níže). Obdobně 

také nedochází ke „konvalidaci“ podle ust. § 582 odst. 1 OZ 2012 v případě „dodatečného 

zhojení“ neplatného (absolutně i relativně) právního jednání pro nedostatek formy, neboť ve 

skutečnosti nejde o konvalidaci, ale o nové právní jednání.
235 

 

3.4.2.2 Částečná neurčitost a nesrozumitelnost 

Nesrozumitelné nebo neurčité nemusí být celé právní jednání, ale pouze jeho část. 

V takovém případě je třeba posoudit, zda je možné zbývající část právního jednání oddělit a 

konstatovat, zda může obstát jako samostatné právní jednání. V případě, že zbývající část 

právního jednání splňuje potřebné náležitosti, je možné některé jeho části nahradit subsidiárními 

ustanoveními zákona, zvyklostmi nebo zavedenou praxí mezi stranami (ust. § 545 OZ 2012).
236 

  

3.4.3 Dodatečné vyjasnění nesrozumitelnosti nebo neurčitosti 

Dodatečné vyjasnění nesrozumitelnosti nebo neurčitosti upravené v ust. § 553 odst. 2 OZ 

2012 má dle důvodové zprávy zmírnit „striktní následek neexistence právního jednání“. Vzorem 

pro úpravu tohoto institutu bylo ust. § 31 odst. 2 ZMO. OZ 2012 počítá s fikcí existence 

právního jednání ex tunc poté, co si strany dodatečně vyjasní neurčitý nebo nesrozumitelný 

obsah právního jednání (srov. k tomu ale níže).
237

 

Předpokladem pro použití tohoto pravidla je neúspěšný výklad právního jednání, totiž že 

výkladem nebylo zjištěno, že právní jednání existuje. Dodatečné vyjasnění je tedy novým 

právním jednáním, ve kterém je nově ujednáno to, co je obsahem původního právního jednání, 
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které ale neexistuje, nejde o právní jednání.
238

 Dodatečné vyjasnění projevu vůle se tak odlišuje 

od opakování právního jednání. 

Mohlo by se zdát, že úprava dodatečného vyjasnění neurčitého nebo nesrozumitelného 

projevu vůle je poměrně jednoznačná, ovšem dle velké části odborné veřejnosti obsahuje několik 

závažných problémů, a to v rovině teoretické i praktické. 

 

3.4.3.1 Teoretické problémy institutu dodatečného vyjasnění projevu vůle 

Při dodatečném vyjasnění neurčitosti nebo nesrozumitelnosti právního jednání by se 

nemělo dle výše cit. ustanovení přihlížet k vadě právního jednání, ale mělo by se dotyčné právní 

jednání považovat za existující (již) od počátku. Teoretický problém však představuje to, že 

zákon přiznává existenci něčemu, co z hlediska práva ani nevzniklo, neexistovalo a dosud 

neexistuje. Zákon tedy zpětně (ex tunc) tvoří něco z ničeho. Zákon přiznává tomuto 

fingovanému právnímu jednání, které původně neexistovalo, stejné právní účinky (následky) 

jako řádnému, tj. existujícímu, právnímu jednání. Stejného omylu se dopustila i novela ZoR 

z roku 1992 (srov. výše), týkající se sňatků uzavřených v cizině církevní formou, když uznala za 

platná manželství, která dle československého právního řádu vůbec neexistovala.
239

 

Zákonodárce odkazuje v důvodové zprávě k OZ 2012 (jak už bylo zmíněno) na ZMO, 

avšak zcela nepřípadně, neboť ten upravoval dodatečné schválení, příp. vyjasnění
240

 pouze 

relativně neplatného právního úkonu.
241

 

Chybou je také mluvit v případě dodatečného vyjasnění neurčitého nebo 

nesrozumitelného právního jednání o konvalidaci. Konvalidace se totiž týká případů, kdy má být 

právní jednání/stav zhojeno, např. jako manželství dotčené překážkou věku.
242 
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3.4.3.2 Praktické problémy institutu dodatečného vyjasnění projevu vůle 

Praktický problém ust. § 553 odst. 2 OZ 2012 spočívá v tom, že není zřejmé, v jakých 

situacích se toto pravidlo uplatní. 

Úprava dodatečného vyjasnění projevu vůle se nebude moci použít u právních jednání, u kterých 

je zapotřebí rozhodnutí orgánu veřejné moci, typicky u právních jednání, jejichž předmětem je 

věc evidovaná ve veřejném seznamu, zejména tedy věc nemovitá. Dodatečné vyjasnění projevu 

vůle tedy nepřipadá v úvahu u smluv, jimiž se zřizuje právo zapisované do katastru nemovitostí 

(stejné platí u všech veřejných seznamů). Opačný závěr by nepřiměřeně zasahoval do právní 

jistoty třetích osob a rovněž tak by byl v rozporu s požadavkem ust. § 561 odst. 2 OZ 2012, dle 

kterého musejí být projevy smluvních stran na téže listině, když dodatečný projev vůle 

o vyjasnění právního jednání by byl na samostatné listině. Rovněž tak podle KZ by 

k dodatečnému vyjasnění projevu vůle v průběhu katastrálního řízení nebylo možné přihlížet, 

protože podle ust. § 17 odst. 5 KZ se smlouva posuzuje ve stavu, jaký tu byl v době podání 

návrhu na vklad.
243 

Další problematickou situací je, když jednající mají podle neurčité nebo nesrozumitelné 

smlouvy okamžitě plnit. Není však zcela jasné, co je předmětem smlouvy. Po nějaké době si 

smluvní strany ujasní, co konkrétně bylo předmětem smlouvy (co si konkrétně ujednaly). Tím, 

že zákon finguje účinky vyjasnění ex tunc, může se stát, že ten, kdo měl plnit, se mezitím mohl 

dostat do prodlení. 

Dle Melzera je v tomto případě třeba zohlednit zájmy stran, přičemž těžko lze někomu 

přičítat k tíži, že se ocitl v prodlení. Podle Melzerova názoru tedy v takovýchto případech dojde 

k uzavření nové smlouvy s účinky ex nunc. Zároveň připouští možnost, že strany vyjasní právní 

jednání s tím, že odloží účinky právního jednání až do okamžiku vyjasnění právního jednání 

nebo i na později. Melzer dále zdůrazňuje nezbytnost ochrany třetích osob, a to s odkazem na 

ochranu veřejného pořádku, přičemž takové ujednání by mohlo být stiženo absolutní neplatností 

právě pro rozpor s veřejným pořádkem.
244

 

Rovněž v případě, kdy je ujednání stran neurčité, např. kupní cenu si ujednají jako 

„slušnou“ (nepoužije se tedy subsidiárně ust. § 1792 odst. 1 OZ 2012) a následně plní tak, že 

prodávající předmět koupě předá kupujícímu a ten mu za to zaplatí určitou částku. Zaplacením a 

převzetím konkrétní částky dojde k vyjasnění, pokud jde o výši ceny, a k uzavření smlouvy 

v okamžiku zaplacení kupní ceny. Právní jednání se tak stane perfektním v okamžiku zaplacení 
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kupní ceny a nemá smysl uvažovat o jeho „dodatečném vyjasnění“.
245

 Účinky tak nastávají ex 

nunc, nic však nebrání smluvním stranám ujednat si účinky ex tunc (typicky například při 

dodatečném uzavření nájemní smlouvy v písemné formě k věci, kterou nájemce nejdřív užíval 

bez právního důvodu). Zároveň si smluvní strany mohou v takovýchto případech upravit práva a 

povinnosti spojené s užíváním věci bez právního důvodu, a není proto žádný důvod, proč by měl 

zákon dodatečnému vyjasnění projevu vůle stanovovat účinky ex tunc.
246

 Opačný závěr by vedl 

k tomu, že obě smluvní strany by byly v prodlení. Pronajímatel s přenecháním věci nájemci a 

nájemce s placením nájemného.  

 Rovněž v případě jednostranného adresovaného právního jednání není možné, aby 

jednající dodatečně vyjasnil neurčitost právního jednání, a tím zasáhl do právní jistoty adresáta 

právního jednání. Např. v případě, kdy je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřeno několik 

nájemních smluv a pronajímatel vypoví jednu z nich, aniž by z výpovědi bylo zřejmé, kterou, a 

až následně by vyjasnil, kterou smlouvu pronajímatel vypovídá, není možné fingovat účinky 

výpovědi ex tunc, neboť nelze spravedlivě požadovat po nájemci, aby se zachoval v souladu 

s původně zdánlivou výpovědí, když ani neví, kterou věc má předat (vrátit) pronajímateli. 

Obdobně též v případě jednostranného jednání, které je neurčité (např. zůstavitel odkáže 

dědici jeden ze svých domů, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti) 

dochází jeho dodatečným vyjasněním pouze k dovršení právního jednání. V těchto případech 

nemá smysl fikce zpětné existence právního jednání, neboť je třeba upravit právní poměry pro 

futuro. 

Handlar uzavírá, že ust. § 553 odst. 2 OZ 2012 je třeba vykládat dle jeho smyslu, a nikoliv 

dle jazykového znění, a chápat ho jako doplnění obsahu právního jednání o původně neurčitý 

nebo nesrozumitelný obsah, kterým by byl dovršen vznik právního jednání, a to s účinky ex 

nunc. Takovýto výklad vyplývá z povahy těchto vad a právní úprava na tom nemůže nic 

změnit.
247

 S takovým závěrem by se bylo možné ztotožnit, pokud bychom chtěli dát tomuto 

ustanovení alespoň nějaký normativní význam. Ovšem odchýlení tohoto závěru od psaného textu 

zákona je natolik excesivní, že se – podle našeho názoru – jeví jako vhodnější konstatovat, že 

ust. § 553 odst. 2 OZ 2012 nemá právní relevanci. 
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3.5 Následky zdánlivého právního jednání 

Dle ust. § 554 OZ 2012 se ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, pro právní svět tedy 

takové jednání neexistuje, z právního hlediska není.
248

  

Všechny normy, které stanoví jako sankci zdánlivost, jsou kogentní, zdánlivost nastává 

uskutečněním vadného projevu vůle eo ipso.
249

 Soud přihlédne ke zdánlivosti ex offo,
250

 

rozhodnutí soudu má deklaratorní povahu.
251 

Je-li plněno na základě zdánlivého právního jednání, jedná se o plnění bez právního 

důvodu a příjemce bezdůvodného obohacení je musí vydat.
252 

Protože zdánlivé právní jednání není právním jednáním (nepřihlíží se k němu), nemůže 

vyvolat právní následky, které právní jednání jinak vyvolává. Tím se liší od neplatného právního 

jednání, které je právním jednáním, ale následky nenastanou, protože jednání je vadné.
253

 I přes 

to však má smysl uvažovat o možnosti přiměřeného použití některých ustanovení o neplatných 

právních jednáních na případy právních jednání, která jsou zdánlivá. Zcela jistě je možné použít 

ust. § 574 OZ 2012, které kodifikuje zásadu in favorem negotii.
254

  

V následujících kapitolách bude stručně pojednáno o tom, zda je možné na zdánlivá právní 

jednání použít některá ustanovení o neplatnosti. 

 

3.5.1 Možnosti použití ust. § 577 OZ 2012 

Poměrně složitá je otázka možného použití ust. § 577 OZ 2012, které stanoví, že soud 

neplatné jednání týkající se nezákonného určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu nahradí ujednáním, které by odpovídalo spravedlivému uspořádání práv.  Dle Zuklínové 

se toto ustanovení neuplatní tam, kde se jedná o jednostranná prohlášení vůle a tam, kde je 
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zdánlivostí stižena část právního jednání, jako např. nemožná rozvazovací podmínka, ale bude 

ho možné použít ve smlouvách (např. spotřebitelské smlouvy, nájemní smlouvy).
255

  

Problematické je však to, že pokud se k nějakému ujednání nepřihlíží, tak to pro právo 

není, a není tedy možné, aby soud spravedlivě uspořádal něco, co není. V případě, že by se 

zdánlivé ujednání týkalo nějakého rozsahu, který je zákonem subsidiárně upraven, bylo by spíše 

namístě určit, že původní ujednání je zdánlivé a soud je doplní dle subsidiárního ustanovení. 

V opačném případě by pak bylo nezbytné zkoumat, zda lze zdánlivou část právního jednání od 

zbytku právního jednání oddělit (více k tomu v následující kapitole). 

 

3.5.2 Možnosti použití pravidel o částečné neplatnosti 

Pravidla o částečně neplatnosti dopadají na ty případy, kdy je část právního jednání 

stižena vadou, a kde není možné vadnou část právního jednání oddělit od zbytku právního 

jednání. V těchto případech je pak celé právní jednání neplatné (ust. § 576 OZ 2012). Otázkou 

zůstává, zda je možné toto ustanovení přiměřeně aplikovat i na zdánlivá právní jednání. 

Důvodová zpráva výslovně uvádí, že nikoliv.
256

 Odborná literatura však k této problematice 

zaujímá odlišný postoj. 

Dle důvodové zprávy OZ 2012 pamatuje na situace, kdy zákon chrání slabší smluvní 

stranu tím, že za zdánlivou prohlašuje část právního jednání a zbývající část nechává existovat. 

Tím docílí toho, že smlouva je uzavřena bez nepřiměřených ujednání. Dle Melzera v případě, že 

by v této situaci bylo možné aplikovat pravidla o částečné neplatnosti, je velice pravděpodobné, 

že by smlouva byla zdánlivá celá, neboť silnější smluvní strana by takovou smlouvu neuzavřela. 

To by bylo proti úmyslu zákonodárce, který chtěl docílit stavu, že smlouva bude jako platná 

existovat, avšak bez nepřiměřených ujednání. V těchto případech se tedy ustanovení občanského 

zákoníku o částečné neplatnosti nepoužijí.
257

  

Odlišná situace nastane v případě, kdy účelem ustanovení o zdánlivosti není ochrana 

některé ze smluvních stran, ale jde mnohem spíš o záležitost veřejného pořádku. Zdánlivá jsou 

i právní jednání, která jsou též neurčitá nebo nesrozumitelná, přičemž neurčitá nebo 

nesrozumitelná může být pouze část právního jednání. V takové situaci je dle Melzera namístě 

aplikovat pravidla o částečné neplatnosti, protože by nemělo být vnucováno jednajícímu 

subjektu proti jeho vůli pouze torzo právního jednání, když je chce právní jednání (např. 
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smlouvu) jako celek. Melzer tedy považuje za rozhodující, zda lze teologickým výkladem dospět 

k závěru, že účelem dotyčného ustanovení je vyloučení pravidel o částečné neplatnosti a 

v případě pochybnosti s ohledem na důvodovou zprávu pravidla o částečné neplatnosti 

neaplikovat.
258

 

Poněkud odlišný názor zastává Handlar. Dle Handlara by se úprava absolutní neplatnosti 

měla v plném rozsahu projevit zejména v případech, kdy zákon stanoví sankci zdánlivosti pro ta 

jednání, která jsou v rozporu se zákonem. Tato právní jednání se totiž neliší od neplatných 

právních jednání, a proto musí vyvolat stejné právní následky. Proto se dle Handlara použije 

úprava o částečné neplatnosti i na zdánlivá právní jednání. Jediným kritériem, které Handlar 

uvádí, je ale jenom to, jestli může zbývající část právního jednání obstát po oddělení vadné 

části.
259

 

Ačkoliv se závěry Handlara o možnosti použití pravidel o částečné neplatnosti i na 

zdánlivá jednání jeví dobře odůvodněné, nelze je bez dalšího přijmout. Je totiž nutno mít vždy na 

zřeteli, zda smyslem daného ustanovení je ochrana slabší smluvní strany, a pokud tomu tak je, 

uplatní se závěr Melzerův, že se pravidla o částečné neplatnosti nepoužijí. 

 

3.5.3 Možnosti použití ustanovení o povinnosti nahradit škodu 

OZ 2012 upravuje povinnost toho, kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradit 

škodu smluvní straně, která o neplatnosti právního jednání nevěděla (ust. § 579 odst. 2 OZ 

2012). Otázkou však zůstává, zda je možné toto ustanovení použít i pro zdánlivá právní jednání. 

Jak uvedeno výše, důvodová zpráva možnost použití tohoto ustanovení vylučuje. Odborná 

literatura k tomu nezaujímá jednotný postoj. 

Dle Melzera zdánlivé právní jednání nemůže vést ke vzniku povinnosti k náhradě škody, 

neboť by to bylo proti smyslu a účelu institutu zdánlivého právního jednání. Sankcí zdánlivosti 

právního jednání totiž OZ 2012 chrání jednající subjekt buď proto, že mu jednání není 

přičitatelné (mimovolní chování), anebo proto, že zákon za zdánlivá prohlašuje ta právní jednání, 

která zasahují do základních práv, kde není prostor pro autonomii vůle. Přiznáním práva na 

náhradu škody by byla popřena ochrana jednajícího subjektu v prvním případě a ve druhém 

případě je zdánlivost zjevná, takže druhý subjekt nevyžaduje ochranu.
260 
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Handlar tvrdí, že je možné na zdánlivá právní jednání aplikovat ust. § 579 odst. 2 OZ 

2012, které zakládá povinnost nahradit škodu druhé smluvní straně tomu, kdo způsobil 

neplatnost právního jednání, a popř. též úpravu ust. § 587 odst. 2 OZ 2012, které zakládá 

povinnost nahradit újmu druhé smluvní straně tomu, kdo přivedl jiného k právnímu jednání 

hrozbou nebo lstí. Odůvodňuje to tím, že není důvod, proč by se měla tato úprava vztahovat 

např. na to, kdo jiného nutí k právnímu jednání hrozbou násilí, ale ne na toho, kdo přímo použil 

proti jednajícímu násilí.
261

 

S výkladem Handlara se lze ztotožnit, pokud se týká důvodů zdánlivosti dle ust. § 551 až 

553 OZ 2012, avšak je třeba mít vždy na zřeteli, zda bylo, popř. z okolností mohlo být adresátovi 

zřejmé, že jednání je zdánlivé. V případech, kdy je zdánlivost stanovena na ochranu slabší 

smluvní strany je nutno vycházet ze závěrů Melzera, že se ust. o povinnosti nahradit škodu na 

tyto případy zdánlivých právních jednání nepoužijí. 

 

3.6 Zdánlivost v dalších ustanoveních OZ 2012 

Ustanovení o tom, že se k tomu a tomu nemá přihlížet, je kromě ustanovení § 551–554 OZ 

2012 užito ještě na dalších 132 místech v OZ 2012. To, že se i v těchto případech jedná 

o zdánlivá právní jednání, vyplývá nepřímo z důvodové zprávy.
262

 Podle cit. důvodové zprávy 

jsou „takové projevy vůle mimo právo a nemají právní relevanci.“ Závada v těchto případech 

nespočívá v projevu vůle, ale v povaze, účelu nebo cíli právního jednání.
263

 Smyslem těchto 

ustanovení je zejména ochrana základních hodnot, zájem na efektivitě právního styku, jakož 

i zájem na dosažení ochranného cíle právní normy (např. ochrana přirozených práv, anebo slabší 

strany). V předchozí právní úpravě byly tyto vady stiženy neplatností.
264

 Výjimku představoval 

ZoR, který počínaje novelou z r. 1998 znal pojem „neexistence manželství“.   

Je třeba dodat, že ve výše zmíněných ustanoveních OZ 2012 zpravidla není sankcionováno 

zdánlivostí celé právní jednání, ale jen jeho dílčí ujednání.
265
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V následujících kapitolách bude příkladmo pojednáno o některých významnějších 

oblastech právní úpravy, kde je nedodržení právního pravidla v právním jednání sankcionováno 

jeho zdánlivostí. 

 

3.6.1 Ochrana jedince a osobnostní práva 

První skupinu tvoří ustanovení, jejichž cílem je ochrana člověka a jeho osobnostních práv. 

V rozhodných ustanoveních zákon zakazuje disponovat s vlastní svéprávností (ust. § 16 

OZ 2012), vzdát se základních práv (ust. § 19 odst. 2 OZ 2012), či souhlasit se závažnou újmou 

zásahem do vlastní integrity člověka (ust. § 93 odst. 1 OZ 2012).
266

 

  

3.6.2 Ochrana slabší smluvní strany 

Významnou skupinu tvoří ustanovení, jejichž účelem je ochrana slabší smluvní strany. 

Zakázána jsou ujednání, která omezují slabší stranu v jejích právech, nebo ve výkonu jejích práv. 

Dále tato ustanovení chrání strany proti diskriminaci a zajišťují demokratický režim 

v korporacích (ust. § 252 odst. 2 a 262 odst. 2 OZ 2012). Typickým příkladem je ustanovení 

o ochraně strany, která je znevýhodněna všeobecnými obchodními podmínkami (ust. § 1755 

OZ 2012), ochrana spotřebitele před nepřiměřenými ujednáními ve smlouvě (ust. § 1815 

OZ 2012) nebo ochrana nájemce bytu či domu (ust. § 2345 odst. 1 OZ 2012). 

Obdobně též v ZP 2006 jsou zdánlivostí sankcionována jednání, která zkracují práva 

zaměstnance, jakožto slabší smluvní strany.
267

 

 

3.6.3 Zdánlivé manželství 

V Části druhé OZ 2012 se ustanovuje o zdánlivosti manželství. Jak bylo uvedeno již 

výše, ZoR upravoval neexistenci manželství. Význam pojmů „zdánlivost“ a „neexistence“ je 

však stejný.
268

  

 

3.6.3.1 Důvody zdánlivosti manželství 

Důvody zdánlivosti manželství OZ 2012 neuvádí taxativně, když v ust. § 677 odst. 1 

OZ 2012 pouze stanoví, že o zdánlivé manželství se jedná v případě, že „alespoň u jedné z osob, 
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 ZUKLÍNOVÁ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1258. 



 

60 

 

které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství, nebo ve 

sňatečném obřadu, nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je nutno 

bezvýhradně trvat.“
269

 Jedná se o okolnosti zcela zásadní z hlediska společenského řádu a 

morálky ve společnosti, proto jsou sankcionovány zdánlivostí. Manželství v takových případech 

vůbec nevznikne. Rozhodné okolnosti tedy mohou spočívat v osobách, které chtějí uzavřít 

manželství, ve sňatečném projevu nebo v proceduře uzavření manželství.
270

 

Z podstaty věci nemůže manželství vzniknout mezi osobami stejného pohlaví, neboť 

manželství je svazek muže a ženy, jak zákon výslovně stanoví (ust. § 655 OZ 2012), přičemž se 

jedná o náležitost, na které je třeba bezvýhradně trvat, proto bude třeba posoudit jako zdánlivé 

to, co jakoby manželství vznikne mezi dvěma osobami stejného pohlaví.
271

 Zdánlivé bude 

rovněž manželství, které se pokusila uzavřít osoba mladší šestnácti let.
272

 

Důvodem zdánlivosti manželství je také skutečnost, že nedošlo k souhlasnému prohlášení 

snoubenců podle ust. § 659 OZ 2012, a skutečnost, že souhlasné prohlášení snoubenců nebylo 

vážné (bylo činěno jen na oko).
273

 Mezi takové náležitosti, na kterých je nutno bezvýhradně 

trvat, patří také náležitosti vůle a projevu vůle snoubenců. Vůle musí být opravdová a skutečně 

směřovat k uzavření manželství. V případě náležitostí projevu vůle je však třeba zohlednit, že 

podle ust. § 684 OZ 2012, které je k obecnému ust. § 677 OZ 2012 speciální, projev vůle 

o vstupu do manželství, který byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo 

vyhrožováním násilím nebo projev vůle o vstupu do manželství, který byl učiněn jen v důsledku 

omylu v otázce, pokud jde o totožnost snoubence nebo, který byl učiněn v důsledku omylu 

o povaze sňatečného právního jednání, bude pouze neplatný, a to navíc jen relativně.
274

  

V případě církevního sňatku OZ 2012 stanoví, že k náležitostem, jejich nedodržení má za 

následek zdánlivost manželství, patří skutečnost, že sňatek je uzavřen před orgánem oprávněné 

církve
275

, a že bylo vydáno osvědčení matričního úřadu o tom, že byly splněny všechny zákonné 

požadavky (není třeba v případě ohrožení života jednoho ze snoubenců), a že toto osvědčení není 
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ke dni sňatku starší než šest měsíců (ust. § 677 odst. 2 OZ 2012). Obdobně by však základní 

nedostatek představoval v případě civilního sňatku nekompetentní veřejný orgán.
276

 Náležitosti 

sňatečného obřadu však nejsou pevně stanovené. Obřad nemusí probíhat kladením otázek 

snoubencům, ale může se uskutečnit také jiným způsobem, je-li objektivně zřejmé, že snoubenci 

prohlašují vůli uzavřít manželství.
277

 

 

3.6.3.2 Následky zdánlivého manželství 

Zdánlivé manželství nikdy nevzniklo, a proto nevyvolává žádné právní následky, jedná se 

pouze o pokus uzavřít manželství. O zdánlivosti manželství soud rozhodne deklaratorním 

rozsudkem a může tak učinit i ex offo, tj. aniž někdo podá návrh na prohlášení manželství za 

zdánlivé.
278

  

Je-li manželství zapsáno v matrice, je nezbytné, aby o zdánlivosti manželství rozhodl 

soud. Existuje však mnoho případů, kdy je manželství zdánlivé a není třeba žádného soudního 

řízení, které by zdánlivost manželství deklarovalo (např. herci v divadle).
279

 

Rozhodne-li soud o zdánlivosti manželství, musí též neprodleně rozhodnout o otcovství ke 

společnému dítěti i o povinnostech a právech rodičů k němu (ust. § 679 odst. 1 OZ 2012), neboť nelze 

vycházet z domněnky otcovství.
280

 Majetková práva soud posoudí podle jejich povahy, a pokud 

není možné jinak, pak podle ustanovení o bezdůvodném obohacení; při tom je třeba brát na 

zřetel to, kdo jednal v dobré víře a na zájmy společných dětí a třetích osob (ust. § 679 odst. 2 

OZ 2012). 

 

3.6.4 Zjednodušení právního styku 

Další skupina právních norem, odlišná od výše uvedených, má za cíl zjednodušit právní 

styk. Toho zákon dosahuje tak, že stanoví povinnost ignorovat zbytečné překážky, které by jinak 

bylo třeba respektovat. Tím dosahuje toho, že překážka odpadá. Jde např. o to, že se nepřihlíží 

k potřebnosti souhlasu osoby, jejíhož souhlasu je zapotřebí, jestliže byla prohlášena za 

nezvěstnou (ust. § 67 odst. 1 OZ 2012), nebo o to, že se nepřihlíží k (pouze) běžnému opotřebení 

(ust. § 1367 odst. 2 OZ 2012). 
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4 Exkurs do kanonického práva římskokatolického 

Základním právním předpisem římskokatolické církve je Codex iuris canonici (Kodex 

kanonického práva) promulgovaný (vyhlášený) 25. 1. 1983
281

 (dále jen „CIC 1983“)
282

, který 

nabyl účinnosti dne 27. 11. 1983
283

 a nahradil předchozí Codex iuris canonici promulgovaný dne 

27. 5. 1917
284

 (dále jen „CIC 1917“), který nabyl účinnosti 19. 5. 1918.
285

 

 

4.1 Právní jednání v kodexu kanonického práva 

Právním jednáním se v kanonickém právu rozumí chování v souladu s kanonickým 

právem, pokud s ním kanonické právo spojuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností; proto 

ne každé chování, byť je v souladu s kanonickým právem, je právním jednáním. Pro právní 

jednání, které navenek vykazuje všechny požadované znaky, se uplatní domněnka jeho platnosti 

(can. 124 § 2 CIC 1983).
286

  K platnosti právního jednání CIC 1983 vyžaduje, aby právní jednání 

bylo vykonáno osobou způsobilou a obsahovalo podstatné prvky a náležitosti požadované k jeho 

platnosti (can. 124 §1 CIC 1983).
287

 

 

4.2 Neplatnost právního jednání dle kanonického práva 

V CIC 1983 jsou rovněž upraveny následky vadných právních jednání. Zdejší teoretici 

kanonického práva se však docela neshodují, zda lze rozlišovat nicotné a neplatné právní 

jednání. Např. Tretera pojem nicotnosti nepoužívá, mluví pouze o neplatném právním jednání
288

, 

a to na rozdíl od Hrdiny, který užívá pojmy oba, ale dodává, že v praxi se rozdíly mezi 

neplatným a nicotným jednáním stírají a že dle některých autorů lze o nicotnosti mluvit pouze 

v oblasti veřejného práva v případě aktů aplikace práva.
289
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289

 HRDINA, A., Kanonické právo. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2002, s. 188. 



 

63 

 

Kánon 125 § 1 CIC 1983 upravuje vadu právního jednání spočívající v tom, že jednání 

bylo vynuceno vnějším násilím vůči osobě, která tomu nemohla účinně čelit. CIC 1983
290

 

používá pro sankci stanovenou pro tento případ vady jednání slov „pro infecto habetur“, což je 

v českém překladu kodexu vyjádřeno slovy „se považuje za nevykonané“.
291

 Ze slov tohoto 

kánonu na straně jedné, a ostatních případů vady právního jednání, ve kterých CIC 1983 pro 

jejich sankci používá různých tvarů slova „valere“
292

, na straně druhé, se nabízí možnost dělit 

právní jednání na nicotná a neplatná. Takto k dané problematice přistupuje Hrdina, dle kterého je 

následkem výše uvedené vady právního jednání ve smyslu kánonu 125 § 1 CIC 1983 nicotnost 

takového jednání.
293

 K případům nicotnosti dále řadí ta jednání, která nemají podstatné 

náležitosti právních jednání. Oproti tomu Tretera považuje taková právní jednání za neplatná.
294

  

Neplatná právní jednání se dělí na absolutně neplatná a relativně neplatná, obdobně jako 

je tomu v občanskoprávní teorii.
295

 Jednání vykonaná z velkého, protiprávně vyvolaného strachu, 

nebo proto, že jednající byl podveden, jsou platná, pokud právo nestanoví jinak; tato jednání 

však mohou být soudem zrušena buď z podnětu poškozené strany nebo jejích právních nástupců 

nebo z úřední povinnosti (can. 125 §2 CIC 1983).
296

 

Dále je neplatné právní jednání učiněné z nevědomosti nebo z omylu, týkajícího se 

podstaty právního jednání nebo splnění podmínky žádané k jeho platnosti, nebo stanoví-li tak 

právní předpis; v ostatních případech je právní jednání vykonané z neznalosti nebo omylu platné, 

avšak může být napadeno žalobou podle právních norem (can. 126 CIC 1983).
297

 

V kanonickém právu se často k právnímu jednání představeného vyžaduje souhlas nebo 

rada kolegia či skupiny osob. Pokud kanonické právo požaduje souhlas a ten nebyl vůbec 

vyžádán, anebo sice vyžádán byl, ale nebyl udělen, je právní jednání představeného neplatné 

(can. 127 §2 odst. 1 CIC 1983). V případě, že je k platnosti právního jednání představeného 

vyžadována rada, postačí, aby byly rady dotčených osob vyslechnuty; odchýlit se od jejich 
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(hlavně shodného) názoru se však představený nesmí bez přesvědčivého důvodu (can. 127 §2 

odst. 1 CIC 1983).
298

 

 

4.3 Následky vady sňatku a manželství v kanonickém právu 

Na rozdíl od OZ 2012 nerozlišuje CIC 1983 zdánlivost (neexistenci) a neplatnost 

manželství, zná ale jinou sankci (srov. dále). V CIC 1983 i v kanonistice oba pojmy (neplatnost 

čili invaliditas, invalidity a neexistence čili nullitas, nulity) splývají v jedno.
299

 CIC 1983 

upravuje tzv. zneplatňující překážky (impedimenta dirimentia),
300

 tj. překážky, které vylučují 

uzavření platného manželství. Mezi tyto zneplatňující překážky patří nedostatek věku (can. 1083 

CIC 1983), tělesná neschopnost
301

 (can. 1084 CIC 1983), existující manželství (can. 1085 

CIC 1983), rozdílné náboženství (can. 1086 CIC 1983), přijaté svěcení (can. 1087 CIC 1983), 

řeholní sliby (can. 1088 CIC 1983), únos (can. 1089 CIC 1983), zločin, kterým jeden z manželů 

za účelem uzavření manželství s určitou osobou přivodí smrt jejímu nebo vlastnímu manželovi 

(can. 1090 CIC 1983), pokrevní příbuzenství v linii přímé ve všech stupních a v linii pobočné do 

čtvrtého stupně včetně (can. 1091 CIC 1983), švagrovství v přímé linii (can. 1092 CIC 1983), 

veřejná počestnost
302

 (can. 1093 CIC 1983), zákonné příbuzenství vzniklé z osvojení (can. 1094 

CIC 1983).
303

 Dle dřívějšího CIC 1917 patřilo k vylučujícím překážkám (impedimenta 

dirimentia) též duchovní příbuzenství (can. 1079 CIC 1917).
304

 Některé z těchto překážek jsou 

dispenzovatelné (tj. lze je prominout na základě rozhodnutí místního ordináře, o prominutí 
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některých ale musí rozhodnout Apoštolský stolec).
305

 Vedle zneplatňujících překážek stanoví 

CIC 1983 náležitosti manželského souhlasu a též následky jeho případných vad.
306

 

V CIC 1983 je zmíněn také pojem matrimonium putativum, tj. manželství domnělé, 

předpokládané, považované (roz. za platné) manželství. Jako domnělé „se nazývá neplatné 

manželství, které bylo uzavřeno v dobré víře alespoň u jednoho partnera, až do té doby, kdy se 

oba partneři s jistotou dovědí o jeho neplatnosti“ (can. 1061 § 3 CIC 1983).
307

 Domnělé 

manželství je stejně jako platné manželství jednou z překážek uzavření manželství, a to až do 

dne, kdy bude prokázána neplatnost domnělého manželství zákonným a jistým způsobem (can. 

1085 § 2 CIC 1983), tj. deklaratorním rozsudkem s účinky ex tunc.
308
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Závěr 

Pojem zdánlivosti je v českém právním řádu pojmem novým, má však své historické 

kořeny. Z toho důvodu je třeba probrat a zhodnotit tento pojem nejen z hlediska jazykového a 

vyjádřit se k vlastnímu obsahu tohoto pojmu, resp. institutu, ale zkoumat jej i z hlediska 

historického. 

Předně je nutno uvést, že pojem „zdánlivost“, pojem „neexistence“, event. pojem 

„nicotnost“, mají stejný význam. Vždy jde o negativní hodnocení situace, kdy právní jednání 

vůbec nevzniklo především kvůli absenci některé podstatné náležitosti právního jednání. Samo 

slovo „zdánlivost“ je, podle našeho názoru, zvoleno vhodně, protože se dostatečně odlišuje od 

pojmu „neplatnost“. Slovo „zdánlivost“ je, jak známo, český výraz pro nebytí, neexistenci, pro 

právní nic, resp. non negotium. 

 Již občanskoprávní teorie v době platnosti ABGB rozlišovala mezi právním jednáním 

neplatným a tím, co není právním jednáním vůbec (non negotium), typicky např. tam, kde 

absentovala vůle právně jednat. Obdobný právní názor byl zastáván i v době účinnosti OZ 1950 

a OZ 1964, a to až do tzv. velké novely ZoR (1998), kdy byla poprvé v českém právním předpise 

výslovně upravena neexistence (manželství), jakožto samostatná sankce lišící se od sankce 

neplatnosti.  

Pojem „nicotnost“, který byl použit v českém úředním překladu ABGB (v tzv. III. dílčí 

novele) nelze s institutem zdánlivosti zaměňovat. Jednalo se totiž jen o chybný překlad 

německého slova „Nichtigkeit“, přičemž důvody, pro které byla smlouva „nicotná“, vykazovaly 

charakteristické znaky důvodů neplatnosti; k tomu ostatně dospěla i dobová civilistická teorie.   

Také pojem „putativní“ (domnělé) manželství v kanonickém právu má jiný obsah než 

pojem „zdánlivé manželství“ dle OZ 2012. 

Pokud se týká důvodů zdánlivosti, požadavky vážnosti vůle, určitosti a srozumitelnosti 

projevu vůle byly stanoveny již ve všech předchozích zdejších právních úpravách (ABGB, OZ 

1950 a OZ 1964), ovšem sankcionovány byly neplatností. Požadavek existence vůle k právnímu 

jednání dovozovala teorie již ze samé definice právního úkonu (dle OZ 1964). Na rozdíl od 

zákonodárce ABGB a prvorepublikových civilistů, kteří připravovali návrh OZ 1937, se 

domníváme, že je správné, že zákon požadavek přítomnosti vůle jednající osoby upravuje 

výslovně. Máme za to, že tato otázka by měla být vždy řešena výslovným ustanovením zákona. 

Další dvě ustanovení OZ 2012 v podstatě pouze rozvíjejí minimální náležitosti vůle, která je 

podstatou, východiskem právního jednání, a projevu vůle.   Pokládáme sankci zdánlivosti za 
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nanejvýš vhodnou, jinak řečeno, k dřívějším právním úpravám, v nichž nedostatek vážné vůle a 

neurčitost a nesrozumitelnost projevu měly za následek pouze neplatnost, se stavíme kriticky. 

Problematická je však dle našeho názoru právní úprava dodatečného vyjasnění projevu 

vůle (ust. § 553 odst. 2 OZ 2012). Bylo by vhodné upravit textaci dotyčného ustanovení tak, že 

pro vznik právních účinků takto vadného právního jednání by byl rozhodný okamžik 

dodatečného vyjasnění neurčitého nebo nesrozumitelného právního jednání.  Pokud by totiž 

strany chtěly, aby mělo právní jednání účinky zpětně, nic jim nebrání zpětnou účinnost smlouvy 

výslovně ujednat, N.B. je známo, že se tak v praxi často děje. V souvislosti s tím by bylo vhodné 

doporučit, aby si strany v rámci nové smlouvy či vyjasnění upravily právní 

následky dosavadního faktického jednání, jako např. povinnost vydat bezdůvodné obohacení, 

nebo naopak, aby si výslovně ujednaly, že mezi sebou nemají žádné povinnosti vzniklé 

z předchozího (neexistujícího) právního jednání apod. 

Většina jiných ustanovení OZ 2012, která jako sankci právního jednání v rozporu 

s dotyčným právním pravidlem stanoví zdánlivost takového právního jednání (přičemž textuje se 

tak, že se k tomu a tomu „nepřihlíží“) má jinou funkci. Jejich úkolem je ochrana jednotlivých 

hodnot, které chtěl zákonodárce dotyčným pravidlem chránit, popř. zajistit, aby cíle, kterého 

chtěl zákonodárce dotyčným pravidlem dosáhnout, bylo skutečně dosaženo, popř. aby tomu 

jednání, které by bylo v rozporu s takovým cílem, bylo zabráněno. To není úplně v souladu 

s dosavadním pojetím institutu non negotium, který sankcionoval jenom absenci základních 

náležitostí právního jednání, zatímco všechna další pochybení byla tradičně sankcionována 

neplatností, a lze si klást otázku, zda lze toto zákonodárcovo řešení bez dalšího přijmout. 

Je zřejmé, že je důležité rozlišovat, co v tom kterém ustanovení zdánlivost sankcionuje, 

zda absenci nějaké podstatné náležitosti právního jednání (jako např. v případě zdánlivého 

manželství), nebo jiné vadné jednání právního subjektu, nebo porušení ochranného cíle právní 

normy (roz. např. ochrana přirozených práv, anebo slabší strany apod.). 

Zatímco pokud je zdánlivostí sankcionován nedostatek některé náležitosti právního 

jednání, žádné pochybnosti o správném přístupu zákonodárce nejsou, vidíme jako problematické 

ty případy, kdy je zdánlivost stanovena na ochranu slabší smluvní strany, popř. člověka a jeho 

přirozených práv. V dřívějších kodexech občanského práva byly takové případy postihovány 

neplatností, což odpovídalo tomu, že se jedná o právní jednání (existující), které však odporuje 

smyslu a účelu zákona. Máme tudíž za to, že by bylo – uvažujeme-li de lege ferenda – vhodnější, 

aby všechny tyto případy vadných právních jednání byly sankcionovány neplatností.  

Dále by ale bylo zapotřebí rozhodnout, zda by se mělo jednat o neplatnost absolutní či 

relativní. Nabízejí se zde dvě možná řešení.  
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První možností je ponechat na justici, aby ve své rozhodovací a sjednocovací praxi 

dospěla v souladu s ust. § 588 OZ 2012 k tomu, zda je v tom kterém případě na místě 

sankcionovat právní jednání absolutní či relativní neplatností. Vycházet by bylo možné při tom 

např. z korektivu dobrých mravů, neboť případy právního jednání, které odporuje hodnotám, 

povaze, účelu či cíli právní úpravy jsou též – zpravidla – ve zjevném rozporu s dobrými mravy. 

Jako druhá možnost se nabízí vložit do ust. § 588 OZ 2012 za slova „dobrým mravům“, 

slova „které zkracuje práva slabší smluvní strany, nebo které zasahuje do přirozených práv“. 

Taková úprava by byla na místě, pokud by zákonodárce trval na takové sankci, aby se 

neplatnosti vadného právního jednání mohl dovolat kdokoliv a soud mohl k neplatnosti přihlížet 

ex offo. Z povahy věci by však v případě ochrany slabší smluvní strany měla postačovat sankce 

toliko relativní neplatnosti. V případě relativní neplatnosti by bylo dle našeho názoru nezbytné 

zvážit, zda by v některých případech nemělo dojít k odložení počátku běhu promlčecí, resp. 

prekluzivní lhůty, neboť mezi smluvními stranami často dojde ke sporu až po uplynutí doby, na 

kterou byla smlouva uzavřena, a právo dovolat se neplatnosti smlouvy, či jejího dílčího ujednání, 

může již být promlčeno, resp. již mohlo zaniknout (typicky např. u nájemních smluv). 

Kromě toho se domníváme, že by bylo třeba upravit současné znění ust. § 576 OZ 2012 

tak, aby bylo vždy možné oddělit tu část právního jednání, totiž to dílčí ujednání, které zkracuje 

přirozená práva člověka, či práva slabší smluvní strany. 

  



 

69 

 

Seznam zkratek 

 

III. dílčí novela ABGB Císařské nařízení č. 69/1916 Ř. z., jímž se vydává třetí částečná 

novela k obecnému zákoníku občanskému 

ABGB  Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen 

Erbländer der österreichischen Monarchie (Obecný zákoník 

občanský pro veškeré německé země dědičné rakouského 

mocnářství) 

CIC 1917   Codex iuris canonici z roku 1917 

CIC 1983 Codex iuris canonici z roku 1983 

HZ    Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník 

KZ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

Malá novela ZoR Zákon č. 234/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 

94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.  

OZ 1937 Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník 

OZ 1950   Zákon č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník 

OZ 1964   Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

OZ 2012   Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Velká novela OZ 1964 Zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje 

občanský zákoník 

Velká novela ZoR Zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 

Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění 

dalších zákonů 

ZMO Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním 

obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) 
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ZMPS Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 

procesním 

ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) 

ZoR    Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

ZP 1965   Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce  

ZP 2006   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

ZPR    Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 

ZRP    Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 

ZRS Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) 
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Zdánlivost – nový právní institut českého práva 

Abstrakt 

Cílem této práce je pojednat o institutu zdánlivosti, který je v českém právním řádu nový. 

Proto je začátek práce uspořádán tak, aby byl zřejmý chronologický vývoj občanského práva, 

právě pokud jde o sankce vadného jednání, resp. vadného právního jednání. 

Z hlediska historického je relevantní především Všeobecný občanský zákoník (ABGB), 

který byl významným civilním kodexem nejen na území našeho státu, ale rovněž v Rakousku a 

dalších zemích bývalé Habsburské monarchie. Zatímco v původním znění tohoto kodexu byla 

vadná právní jednání sankcionována neplatností („Ungültigkeit“), novelou z roku 1916 se do 

kodexu dostal další výraz, převzatý z německého Občanského zákoníku (BGB), totiž 

"Nichtigkeit". Přestože tento pojem znamená také neplatnost, do češtiny byl chybně přeložen 

slovem „nicotnost“.  

Dále je stručně pojednáno o právní situaci v letech 1948 až 2014, přičemž je zejména 

zmíněn zákon o rodině, který od roku 1998 obsahoval vedle pojmu „neplatnost“ (manželství) 

také pojem „neexistence“ (manželství), když uváděl, že manželství v těch a v těch případech 

nevznikne. 

         Následující část práce je věnovaná platnému právu. Tady je nejprve analyzována 

problematika právního jednání, jeho náležitostí, druhů právního jednání a účinnosti právního 

jednání. Navazující hlavní část práce se již zabývá zdánlivostí. 

O zdánlivosti právního jednání je pojednáno systematicky podle jednotlivých vad, které ji 

způsobují. První takovou vadou je absence vůle jednajícího, druhou absence vážné vůle, a 

konečně také neurčitost a nesrozumitelnost projevu vůle. Podrobný rozbor každé z těchto vad je 

provázen teoretickými názory, někdy zdaleka ne jednotnými. 

Další část práce se stručně věnuje případům mimo výše uvedených, ve kterých je též 

vyslovena sankce zdánlivosti. Vzhledem k tomu, že jde o 132 případů, je o nich pojednáno 

pouze v nutné zkratce. 

Poslední kapitola pojednává o kanonickém právu. Z výkladu je patrné, že kanonické 

právo na institut neplatného a zdánlivého právního jednání nahlíží podobně jako římské právo a 

civilistická teorie k ABGB.  Kanonické právo zná také institut domnělého neboli putativního 

manželství, který vyjadřuje něco zcela specifického, a to přes to, že slovo „domnělý“ je podobné 

slovu „neexistentní“ (zákona o rodině) i slovu „zdánlivý“ (občanského zákoníku). 

 

Klíčová slova: zdánlivost, právní jednání, vady právního jednání 
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Non-existence as a new institution of Czech law 

Abstract 

The aim of the thesis is to examine the institute of non-existence which is new in the 

Czech law. Therefore, the beginning of the thesis is arranged in order to make clear the 

chronological development of civil law in terms of wrongful conduct and/or wrongful legal act 

sanctions. 

Historically, the General Civil Code (ABGB) is of particular relevance. ABGB was an 

important civil code not only on our territory but also in Austria and other countries of the 

former Habsburg Monarchy. While the original text of this Code sanctioned wrongful legal acts 

by invalidity (“Ungültigkeit”), the 1916 amendment introduced another term into the Code, 

taken from the German Civil Code (BGB), and namely “Nichtigkeit”. Although this term means 

“invalidity” as well, it was mistakenly translated into Czech by the word “nicotnost” (literally 

“nothingness” in English). 

In the thesis, the legal situation in the period from 1948 till 2014 is discussed briefly, 

mentioning in particular the Family Act which, commencing from 1998, included, in addition to 

the term “invalidity” (of marriage), also the term “non-existence” (of marriage) stating that no 

marriage is formed in these cases. 

The following part of the thesis deals with the applicable law. The problems of legal act, 

its elements, types of legal act and effectiveness of legal act are analysed at first. The subsequent 

main part of the thesis deals with non-existence. 

Non-existence of legal acts is examined systematically according to the individual defects 

that cause it. Absence of will of the acting person is the first such defect, followed by absence of 

serious will and, finally, by indeterminateness and incomprehensibility of the manifestation of 

will. Detailed analyses of each of these defects are accompanied with theoretical considerations, 

sometimes far from being unanimous. 

The next part of the thesis deals briefly with cases other than the above mentioned ones 

that also carry the sanction of non-existence. As these are 132 cases, they are discussed quite 

shortly. 

The last chapter discusses canon law. It follows from the explanation that canon law 

regards the institute of invalid and apparent legal act similarly to Roman law and civil theory to 

ABGB. Canon law knows the institute of putative marriage as well; however, it means 

something quite specific although the word “putative” (“domnělý” in Czech) is similar to “non-
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existing” (“neexistentní” in Czech as used in the Family Act and “zdánlivý” as used in the Civil 

Code). 

 

Klíčová slova: non-existence, legal act, defects of legal act 

 


