
 

 

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). 
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