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Úvod 

Tématem předkládané disertační práce jsou zásady soukromého práva. Jsem názoru, že 

řádné pochopení důležitosti existence právních zásad v soukromém právu, jejich podstaty a 

funkce, stejně jako jejich přiléhavá aplikace v konkrétním případě, by měla být nejen základní, ale 

především zásadní dovedností každého právníka. Právě komplexní pochopení a odpovědné 

používání zásad, by mohlo být oním tmelícím prvkem zachovávajícím jednotu a racionalitu 

soukromého práva, vnášejícím do něj vysokou míru právní jistoty a kladoucí důraz na zachování 

spravedlnosti. 

Právní jistota s přijetím o. z. klesla. Na mnoha místech „nového“ občanskoprávního 

kodexu se objevuje nejasnost textu. Řada ustanovení je obtížně pochopitelná právními 

profesionály, natož tak laiky, kterým přitom především, je občanské právo určeno. Došlo k 

převzetí institutů a pojmů z různých právních řádů (z mnoha a jimi napříč), které leckdy nemají 

v našem právním prostředí svou tradici a nejsou součástí naší „národní právní identity“, což vede 

ke značným nesnázím při jejich používání a při odpovědi na otázku, co je vlastně právem. 

Domnívám se, že nejde o lichou proklamaci. Jako právní praktik se o tom často přesvědčuji. Právní 

nejistota při aplikaci občanského zákoníku přetrvává, byť tento kodex již zcela „nový“ není. 

Nemám ovšem v úmyslu nový kodex kritizovat, tuto úvahu vyslovuji při úctě a pokoře k práci 

jeho autorů. Složitost problematiky se navíc podtrhuje složitostí každodenního života.  

Nutno při pohledu na druhou stranu mince říci, že mnohá ustanovení „nového“ kodexu 

považuji za zdařilá a přínosná. Mezi obecně přínosnými jsou právě i některá z ustanovení části 

první hlavy I o. z. týkající se problematiky právních zásad a jejich významu v právu soukromém. 

Jsou to právě ony, které nejlépe mohou přispět ke stabilizaci práva a být důstojnou protiváhou 

výše zmíněných praktických obtíží, které se ještě více zesilují v souvislosti s nadměrným 

množstvím novelizací, kterých jsme svědky a které ani po přijetí nové právní úpravy neustaly (viz 

např. aktuální novelizace i o. z., provedená z. č. 33/2020 Sb., která mimo jiné do třetice upravuje 

zákonné předkupní právo). 

Prohlášení o „stabilizační“ funkci zásad lze dle mého názoru učinit i přes vědomí jejich 

častého střetu, neboť při racionální a odpovědné interpretaci a aplikaci, následující po důsledném 

vážení dotčených zájmů a po řádném zvažování následků (ve smyslu dosažení cíle právní úpravou 

požadovaného a se zřetelem k praktickému dopadu do životů osob), lze příklon vždy ke konkrétní 

hodnotě právní zásadou chráněné legitimně odůvodnit, jak jsme toho ostatně obecně svědky při 

činnosti Ústavního soudu akcentujícího nutnost nalézání cesty spravedlnosti.  
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Domnívám se totiž, se právo musí sloužit spravedlnosti již proto, aby se nevytratila důvěra 

občanů v něj a respekt k zákonu, čímž se udržuje společenský řád. Právní zásady významně 

pomáhají při nalézání podstaty a smyslu práva. Soudce je pak osobou mající významnou moc 

k nalézání spravedlnosti přispět. Soudce by měl vždy dohlédnout až za okraj svého rozhodnutí, 

zvažovat důsledky uspořádání, které volí a přijmout závěr, jenž obstojí v kontextu spravedlnosti. 

Jsou to přitom právní zásady, které jsou významným „nástrojem“, jsoucím v současné právní 

úpravě obecného soukromého práva legitimně ukotveným v systému pramenů práva, čímž mohou 

i účinněji k realizaci takového cíle přispět (viz např. ust. § 2 odst. 1 o. z. o nutnosti výkladu každého 

ustanovení soukromého práva ve shodě s právními zásadami či § 2 odst. 3 o. z. normující, že 

„výklad a použití právního předpisu“ nesmí být nemravné a lidsky nespravedlivé).  

Můžeme vést polemiky nad pocitovostí pojmu spravedlnost či zlehčovat význam právnické 

intuice, ale nebude to cesta správná. „Ono obyčejné lidské cítění“, ona potřeba nalézání 

spravedlnosti je právu vlastní po věky a byla i jedním z důvodů vzniku práva jako takového. 

Každý, kdo bude k právu přistupovat s pokorou, úctou a vědomím jeho podstaty a požadovaného 

cíle, pak může významně přispět k jeho zachování v tom pravém významu a smyslu, čímž může i 

nemalou měrou přispět k renesanci jeho podstaty a obnovení důvěry občanů v něj.   

Právní zásady jsou významným právním nástrojem, který danému cíli může dopomoci, 

neboť se vytváří zdravě, vznikají dlouhodobě a vychází z vývoje společenských vztahů, jejichž 

jsou odrazem. Naplňují obsah práva právě onou elementární spravedlností a ochranou dalších 

zásadních hodnot, o nichž je společenský konsens a které jsou generacemi prověřené. Tím není 

popírán právní závěr o možnosti jejich změn, proměn v čase, v nutnosti reakce na změnu 

společenských vztahů, neboť se tak principiálně děje s jistou rozvahou. Právě tímto způsobem 

svého utváření a významem jsou zásady stěžejní pro stabilitu práva a mohou pomoci jistý „chaos“, 

který v soukromém právu nastává, urovnat či alespoň zmírnit, čímž mohou zaujmout své zásadní 

místo v právu, které jim právem náleží.     

Z názvu předkládané práce je zřejmé, že zvolené téma právních zásad celého soukromého 

práva, je značně rozsáhlé. Snaha poskytnout zodpovědně a důkladně výklad všech právních zásad 

(obecných i specifických, při vědomí jejich nikoli taxativního výčtu) by musela být výsledkem 

výzkumu celoživotního, a podoba díla by byla jistě nevídaná. Snaha o jejich pojednání obecném, 

by neumožnila jít do jádra dílčích problémů.  

Mým záměrem je proto pojednat o vybraných dílčích problematikách, které považuji po 

studiu oblasti právních zásad v právu obecném za zásadní. I proto je část práce věnována 

problematice povahy právních norem, přestože jde z pohledu této práce o dílčí aspekt zásady 
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autonomie vůle. Svými důsledky a významem má ovšem klíčový vliv na určení a směřování celého 

soukromého práva na jeho základní pochopitelnost.       

Konkrétně stran struktury disertační práce uvádím, že se věnuji nejdříve obecným otázkám 

– tj. vymezení pojmu zásada, hodnota, způsobu řešení kolize zásad apod. (část 1). Obecným 

otázkám se přitom věnuji v rozsahu, který považuji na nutný pro správné pochopení této práce, a 

při vědomí skutečnosti, že část těchto „obecných“ otázek spadá do působnosti oboru teorie práva. 

I z toho důvodu otázky spadající spíše do působnosti oboru teorie práva ponechávám odborníkům 

v dané oblasti. 

V části 2 předkládané práce přecházím v kapitole 2.1 k výkladu vybraných (s právními 

zásadami souvisejících) zákonných ustanovení obsažených v části první hlavě I o. z., a to i z 

důvodu, že působnost těchto právních norem má subsidiární význam pro celé právo soukromé. 

Mohou tak být i výchozím bodem zkoumání ve snaze o řádné pochopení a (de facto) i poznání 

směřování soukromého práva v České republice (ve smyslu akcentovaného příklonu zákonodárce 

k ochraně jistých hodnot, vymezení cílů, příklonu k přirozeno právnímu chápání práva, 

antropocentrickému pojetí, ale i důrazu na ochranu slabší strany, jakožto trendu moderních 

občanských zákoníků). Z názvu kapitoly 2. 1 se lze dozvědět, že obsahuje i pojem „politiky“. Je 

to z důvodu, že o. z. se nezabývá jen právními zásadami, ale vymezuje i cíle, jichž se má 

dosáhnout; v této práci se proto zabývám i analýzou významu deklarovaných politik (cílů). 

 Po rozboru zákonného textu a některých zde uvedených právních zásad a politik, 

zhodnocuji v návaznosti na tento výklad význam úvodních ustanovení a výhody i negativa stavu 

de lege lata. Následně se zabývám rozsahem působnosti ust. § 3030 o. z. (kapitola 2. 2), kterýžto 

není možné opomenout.    

Kapitoly části 3. jsou věnovány výchozím, spolu úzce souvisejícím zásadám soukromého 

práva: zásadě autonomie vůle, zásadě rovnosti a ochraně slabší strany. Prvním dvěma zásadám se 

věnuji v rozsahu vědomí o jejich popsanosti. Podrobněji analyzuji zákonnou konstrukci ochrany 

slabší strany v o. z. Vybraným zásadám věnuji pozornost též v pojednáních a speciálních právních 

úpravách. 

V části 4. předkládané práce pojednávám o významu dobrých mravů, veřejného pořádku 

v o. z., dále následují společná pojednání o významu těchto pojmů v našem obecném soukromém 

právu. Součástí posledně jmenované kapitoly je i analýza zákonné konstrukce ust. § 2 odst. 1 o. z.  

majícího určovat povahu právních norem v o. z., a to i přes vědomost o vhodnosti těchto pojednání 

již i v samotné kapitole 2.1. Domnívám se ovšem, že by podrobný výklad v rámci cíle kapitoly 2. 

1 působil rušivě, proto byl zařazen do části 4. V této části práce navíc sleduji dobré mravy a veřejný 

pořádek z pohledu širšího, ve snaze vypořádat se s jejich postavením a významem. Výklady jsou 
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zařazeny do části 4. též pro skutečnost, že pojednání o nich následuje až po rozboru zásady 

autonomie vůle, s níž souvisí.  

Otázku určení povahy právní normy považuji za klíčové východisko pro možnost 

skutečného uplatnění svobody v soukromém právu, otázku ne/platnosti právního jednání jako 

následnou reakci práva na ne/dodržení zákonem dovolené či určené normotvorby. Vyvolává-li 

ovšem výchozí otázka konstrukce zákonné dikce povahy právní normy důvodné pochybnosti o 

své ústavnosti, může se tím zamýšlená koncepce směřování občanského práva míjet účinkem či 

relativizovat. 

Jinak řečeno, jednou z prvních otázek, kterou si osoba musí klást, když chce jakékoli své 

soukromoprávní záležitosti obstarat, je otázka, zda si takovou záležitost může spravovat dle své 

vůle či nikoli. Otázka povahy právní normy je proto základním stavebním kamenem občanského 

práva a výchozím kritériem pro reálné uplatnění autonomní sféry. I proto je dané problematice 

věnována významná část této práce. Neví-li totiž osoba, zda má možnost svobodnou vůli projevit, 

nutí ji to de facto k přijetí zákonem stanoveného řešení (z opatrnosti), čímž se ovšem respekt k 

zákonodárcem deklarované svobodné vůli míjí účinkem, až vytrácí. Zaměřuji se z toho důvodu 

nejen na konstrukci určení povahy právních norem v o. z., ale sleduji problematiku i ve vybraných 

speciálních právních úpravách (kapitola 5). V souvislosti s otázkou určení povahy právní normy 

hledám i obecné argumenty směrem k zachování dispozitivnosti právní úpravy (zvláště v právu 

pracovním, kde se jedná o aktuální téma), dále se věnuji hledání racionálních argumentů pro závěr 

o nutné kogenci.  

I přes dále uvedené věcné omezení rozsahu této práce nelze odhlédnout od jejího názvu ani 

od faktu, že o. z. jako univerzální soukromoprávní kodex převzal i část problematiky dříve 

obchodněprávní.1 S ohledem na úzkou vazbu těchto dvou soukromoprávních úprav věnuji 

samostatnou kapitolu části 5. předkládané práce i pojednání o vztahu právních úprav 

obchodněprávní a občanskoprávní. Prohlášení o úzkosti vazeb platí i pro právo rodinné. Důkazem 

tohoto tvrzení je i skutečnost, že materie dříve samostatně zpracovaná v zákoně o rodině, byla 

nově zařazena do o. z. Pozornost v předkládané práci proto věnuji též vztahu práva obecného a 

rodinného. Konečně výše řečené prohlášení platí i pro právo pracovní. Proto jsou samostatné 

kapitoly předkládané práce věnovány těmto zvláštním právním úpravám, resp. vztahu těchto 

zvláštních právních úprav a práva občanského. Na vybrané speciální právní oblasti nahlížím toliko 

optikou jejich vazby na právo obecné, nevěnuji se podrobné analýze specifických zásad zde 

 
1 Hovoří se o tzv. komercionalizaci občanského práva – blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a 

kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 44.  
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působících, a to s ohledem na požadavek zachování nosného cíle této práce – snahy představit 

obecnou právní úpravu, která je subsidiárním východiskem i pro úpravy speciální. V každé 

z těchto speciálních právních úprav sleduji i dílčí problematiky právních zásad (mající svým 

zaměřením vazbu na pojednání v předchozích částech předkládané práce), jež považuji za nutné 

v té, které právní úpravě akcentovat.  

I přes název této práce zůstává záměrně stranou rozbor zásad insolvenčního práva, práva 

duševního vlastnictví, mezinárodního práva soukromého, a dalších jeho speciálních problematik a 

jejich vazby na právo obecné, neboť jsem přesvědčená o vhodnosti přenechat analýzu vědecké 

činnosti v těchto oborech.     

Vzhledem ke skutečnosti, že se o. z. textací inspiroval v mnoha zahraničních právních 

úpravách2, nabývá na významu pohled na ně (resp. komparaci s nimi). Pro aktuální vývoj 

soukromého práva je rovněž významnou součástí vědeckého bádání v oblasti občanského práva i 

analýza práva Evropské unie a rozbor problematiky v DCFR, PECL a dalších pracovních 

výstupech. Stejně tak je součástí vědeckého bádání i pohled na mezinárodní zejména lidskoprávní 

úmluvy. Jelikož je této problematice věnována velká pozornost odborné veřejnosti (a to i v oblasti 

jiných specializací práva) a rovněž pro sledování nosného cíle disertace (tj. soustředění se na 

analýzu z pohledu aktu, jenž je již výsledným projevem vůle zákonodárce, ať již po více či méně 

zdařilé inspiraci jimi), ponechávám tuto část problematiky stranou předkládané práce a zabývám 

se většinově toliko analýzou současné právní úpravy. Tímto přístupem nemám v úmyslu 

banalizovat zásadnost komparativních studií či pomíjet význam příslušných norem práva EU, 

výstupů pracovních skupin či dokonce zásadnost mezinárodních úmluv, právě naopak. Patří velký 

dík právním odborníkům, kteří se daným oblastem věnují a kteří svými podrobnými a 

kvalifikovanými pracemi a překlady přispívají k pochopení a uchopení významu jednotlivých 

institutů a jejich správné funkci. Za tuto činnost jim patří uznání.  Zároveň však z důvodu snahy o 

analýzu a zhodnocení významu stavu již výsledného, není nosným tématem komparativní 

problematika, resp. je zmíněna pouze v částech, kde ji považuji za podstatnou pro výklad stavu 

výsledného.     

  

     

 
2 „…lze zjistit, že český kodex soukromého práva z roku 2012 ovlivnila řada legislativních zdrojů zahraničních. 

Zřetelnou inspirací byly zákoníky rakouský (ABGB), švýcarský (ZGB), německý (BGB), holadnský (Burgerlijk 

Wetboek), quebecký (Code Civile québecois – CCQ), v oblasti úpravy věcných práv i polský Kodeks cywilny a ve sféře 

obligačního práva pak i kodifikace románské provenience jako francouzský Code Civil, italský Codice civile nebo 

španělský Código civil.“ Tamtéž s. 68. 
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1.  Stručná obecná pojednání o právních zásadách (právních principech)  

Úvodem předkládané práce považuji za důležité zmínit se stručně o teoreticko-právních 

otázkách, které souvisí s právními zásadami, neboť jsou základním východiskem pro pochopení 

jejich postavení v právu a porozumění jejich významu. Jedná se o pojednání o některých 

základních problematikách, které je nutno vzít na zřetel při čtení textu předkládané práce.  

 Jak přiléhavě uvedl Telec: „Bez nadsázky můžeme říci, že každý právní případ (case, 

Rechtsfall) se týká některého z právních principů (prvotí), které ovládají právní stát. Ať již jde o 

princip odpovědnosti, svobodné vůle, neškodění bližnímu (neminem laedere), dobré víry, dobrých 

mravů, dobré správy, právního bezpečí nebo o právní princip jiný. Mnohdy se jich v jednom 

případě uplatní několik naráz.“3 Právní principy (právní zásady) jako „předporozumění“ obsahu 

a podstaty práva jsou problematikou ryze praktickou, úzce související nejen s právem, ale také 

s každodenním životem a jeho běžnou realitou (povinnost jednat poctivě, nikomu neškodit, 

dodržovat uzavřené smlouvy, nezneužívat práv). Jsou důležitou součástí interpretace i aplikace 

práva. Představují ochranu zásadních hodnot, zásadních potřeb4, o nichž existuje, dá se říci, 

celospolečenský konsens na nutnosti je chránit.  

Pojem „právní zásada“ i „právní princip“ jsou v této práci užívány v synonymickém 

významu, což odpovídá většinovému pojetí. „Rozlišování právních principů a zásad je umělé a 

obtížně přeložitelné do jiných jazyků, zůstáváme proto u jejich synonymického chápání.“5 Shodně: 

„Pojem právního principu (zásady) je pojmem vlastním všem národním právním doktrínám, ale je 

chápán různě autor od autora. Můžeme se setkat s pokusy o rozlišení principů a zásad, které však 

nejsou obecně přijímány a v této učebnici oba termíny používáme synonymicky.“6 Viz též Melzer, 

Tégl: „Někdy se terminologicky rozlišují principy a zásady. Např. se uvádí, že princip je obecný, 

případně ústavní a zásady náleží k jiným odvětvím právního řádu. Pro toto rozlišení není žádný 

důvod, naopak by spíše mohlo narušit metodologicky jednotnou povahu těchto právních entit 

(způsobilost vzájemného poměřování).“7 Autoři, kteří ve výkladech uvádí oba pojmy a jistým 

způsobem je odlišují, považují právní principy za nejobecnější vyjádření právních myšlenek a 

 
3 TELEC, I. Právní principy a některé jiné věci. Právník. Rok 2002, č. 6. s. 621.   
4 „Hodnota je výsledkem hodnocení určité potřeby. … Rozlišujeme přitom dva druhy hodnot: materiální … a duchovní 

(např. svoboda, rovnost, spravedlnost, bezpečnost, atd.).“ GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. str. 30.   
5 Pelikánová, Pelikán in:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 

až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 25. 
6 ČERNÁ, Stanislava. ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 80. 
7 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, 

s. 80. 
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právní zásady jako projevy z nich vycházející8, jiní velmi obdobně pojem právní princip používají 

k vyjádření nejvyšší míry obecnosti takových pravidel a právních zásad při postupu směrem ke 

konkrétnímu. Kloním se ovšem k názoru o synonymickém významu obou pojmů. 

S právními zásadami se musí potýkat každý, kdo chce právo skutečně vykládat a řádně 

používat k dosahování cílů právem souladných. Zřejmě i proto je téma právních zásad poutavým 

a bylo rozpracováno z mnoha úhlů pohledu, zvláště v oboru teorie práva, o čemž svědčí i množství 

odborných prací a výstupů, které se problematiky právních zásad týkají a často již i dějinně 

slavných jmen s nimi spojených9. Přesto však nelze říci, že by téma právních zásad bylo 

vyčerpáno. Toto téma je oprávněně stále předmětem bádání, což je logickým důsledkem jejich 

zásadního postavení v právu, které se s přijetím nového soukromoprávního kodexu ještě více 

zdůraznilo (viz dále v části 2, kapitole 2.1).  

Domnívám se, že pokus o přesné definování pojmu právní zásada, pakliže by měl 

vystihnout její podstatu ve všech jejích významech a souvislostech, se může důvodně potýkat 

s neúplností. Za všechny si dovoluji uvést obecnou definici prezentovanou Boguszakem: „V 

tradičním chápání rozumíme právními principy pravidla relativně vysokého stupně obecnosti, 

která jsou explicitně nebo implicitně, anebo jakožto „communis opinio doctorum“ imanentní 

danému právu, právnímu odvětví nebo právnímu institutu. Jsou společná právu různých zemí, 

přinejmenším v dosahu daného typu právní kultury. Obvykle neztrácejí platnost během změn 

druhých, konkrétnějších právních norem, s nimiž jsou spjaty při aplikaci.“10 A doplňuji ji o 

vystižení jejich nejniternější podstaty (materiální stránky), které akcentoval Telec: „Je očividnou 

pravdou, kterou netřeba dokazovat (perspicua vera non sunt probanda), že právě prostřednictvím 

právních principů lze vcelku jednoduše, srozumitelně, argumentačně a přitom racionálně 

přezkoumatelně dosahovat obecného právního dobra a uplatňovat jej v lidské společnosti. … 

Právní principy jsou nervy každého právního řádu.“11  

 
8 Např. Telec, I. když uvádí, že racionálním utříděním právních principů a z nich vyplývajících právních zásad se 

zabývá právní metodologie. Blíže viz TELEC, I. Právní principy a některé jiné věci. Právník. Rok 2002, č. 6. s. 630. 
9 Za všechny uvádím a již nyní žádám o prominutí neúplnosti: H. Grotius, T. Hobbes, H. L. A. Hart, R. Dworkin, L. 

Fuller, R. Allexy, F. Bydlinski (rakouský civilista, jenž publikoval významná díla týkající se právních principů a 

systému soukromého práva - zde nutno zmínit publikaci „Fundamentale Rechtsgrundsätze“ a „System und Prinzipien 

des Privatrechts“), E. Kramer, J. Esser, R. V. Ihering, G. Radbruch, z našich předních odborníků nelze opomenout V. 

Knappa, J. Boguszaka, A. Gerlocha, I. Telce, Z. Kühna, J. Wintra; z půdy brněnské lze připomenout i Hurdíka a 

Lavického, kteří zpracovali problematiku systému zásad soukromého práva a provedli i analýzu soukromoprávních 

zásad vybraných (kniha Systém zásad soukromého práva, rok 2010), Lavický dále uspořádal výběry judikatury ve 

věcech zásad práva soukromého, Hurdík se zabýval metodologickými otázkami zásad soukromého práva a jejich 

analýzou (Zásady soukromého práva, rok 1998); v současné době lze na poli práva soukromého zmínit Bejčka a jeho 

rozsáhlé a důkladné dílo pojednávající o smluvní svobodě a ochraně slabšího obchodníka či Janouška, který se zabýval 

ochranou slabší smluvní strany v občanském zákoníku, dále Seluckou věnující se dlouhodobě především problematice 

spotřebitelské.  
10 Boguszak, J. Pojetí, druhy a význam právních principů. Právny obzor. Rok 2003. Ročník 86. s. 241.  
11 TELEC, I. Právní principy a některé jiné věci. Právník. Rok 2002, č. 6. s. 624. 
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Právní zásady jsou proto tak důležité, neboť souvisí se samotnou podstatou práva v jeho 

základním významu. Chceme-li odůvodnit vznik práva jako takového, lze říci, že jedním z jeho 

zásadních důvodů vzniku je i udržení řádu ve společnosti. Aby však takový řád byl po generace 

udržitelný, aby jej společnost chtěla dodržovat, aby jej vnímala jako legitimní, je nutno právo 

používat k ochraně a dosahování hodnot vyšších než jen aktuálních politických cílů, jak jsme se o 

tom ostatně již v dějinách opakovaně přesvědčili. Jsou to právě právní zásady, které často 

představují způsob ochrany hodnot zásadních (právního státu, svobody), o nichž je 

celospolečenský konsens na nutnosti je dodržovat, aby vůbec byl zachován základ společnosti jako 

takové.        

Je přitom logické, že tuto roli plní právě právní zásady. Právní zásady se totiž vytváří 

dlouhodobě, jsou předávané z generace na generaci12, lidstvo si těmito často historicky 

prověřenými myšlenkami o nutnosti ochrany jistých hodnot s právní relevancí předávají svou 

zkušenost o tom, co má být, co udržuje společenský řád a lidskou společnost jako takovou. Právní 

zásady jsou významným stabilizačním prvkem práva, neboť ony samy nepodléhají změnám 

(alespoň ne tak častým) jako právní normy. Jejich změna je možná, ale spíše v reakci na 

společenské změny zásadnějšího charakteru. V jejich historické prověřenosti, případně i v jejich 

reakci na zásadní společenské změny (např. po 2. světové válce vzestup potřeby ochrany hodnot 

lidské důstojnosti, svobody), spočívá i jejich zásadní legitimita, schopnost být účinným nástrojem 

pro stabilizaci práva a v jistém slova smyslu jej chránit proti aktuálním politickým vlivům 

(minimálně nutností konfrontace s nimi a odůvodněním veřejnosti, proč by se něco prověřeného 

mělo změnit). Tyto závěry o to více to platí pro právo soukromé.   

Wintr13 k závěrům o tradici, stabilitě a předvídatelnosti právních zásad v právu soukromém 

dochází ve svém odborné práci při vymezení rozdílnosti významu právních principů v oblasti 

práva soukromého a veřejného, výstižně s akcentem na politické vlivy, které nejsou v oblasti práva 

soukromého tak silné. „Za veřejným právem je totiž vidět mnohem více než za právem soukromým 

na politická vůle. … Státní moc lze vykonávat pouze v případech, v mezích a způsobem stanoveným 

zákonem (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR). Proto lze veřejné právo chápat jako volní rozhodnutí 

zákonodárce pro určité řešení kolize protichůdných zájmů. … Naproti tomu základ soukromého 

práva, právo občanské, charakter politické vůle demokratického zákonodárce v takové míře nemá, 

 
12 Večeřa k původu právních zásad odkazujíce se na Pinze uvádí: „Genezi právních principů je třeba nalézat zejména 

v dlouhodobém procesu zobecňování soudních nebo správních rozhodnutí, která postupně nabávala abstraktní 

podoby v procesu ustalování rozhodovací činnosti při řešení typově obdobných případů.“ VEČEŘA, M. Právní 

principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti. Právny obzor. Rok 2003. Roč. 86, č. 3, s. 251. 
13 Blíže viz WINTR, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 

2006. s. 119.  
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vyrůstá spíše organicky z tradice a z potřeb společnosti; jeho podřízení aktuální politické vůli by 

bylo velmi škodlivé. Proto mají v soukromém právu takový význam relativně volná soudní 

interpretace zákona a důraz na obecné zásady právní. Soukromé právo vyrůstá evolučně po staletí 

a odráží potřebu právní regulace běžných mezilidských vztahů. Stabilita a předvídatelnost těchto 

pravidel zůstává ale důležitější než jejich demokratická legitimita.“14    

Právní zásady představují v obecném slova smyslu způsob ochrany pro právo stěžejních 

hodnot, na nichž je, lze říci, celospolečenský konsens o jejich relevanci a nutnosti je chránit. Jsou 

účinným způsobem, jak naplnit materiální stránku práva, jeho hodnotový obsah, neboť vyjadřují 

ochranu hodnot pro právo zásadních.15 Jsou i odrazem vývoje lidské společnosti a jejím zrcadlem 

právě proto, že úzce s hodnotami společností akcentovaných souvisí a je chrání. Mnohé z nich 

byly kodifikovány v Digestech16. Jsou to pravidla, „která jsou staletou vymožeností právní kultury 

a jsou právu imanentní v právním státě, ať jsou nebo nejsou výslovně vyjádřena v platných 

právních normách.“17 Některé z nich jsou dokonce označovány za „nezrušitelné“, má-li právo 

zůstat právem ve smyslu daného typu právní kultury.18   

„Právo je založeno na hodnotách.“19 Právní principy tak představují způsob ochrany 

právně relevantních hodnot.   

Právní normy, jako obecně závazná pravidla chování, jsou často konkrétním legislativním 

vyjádřením (rozvedením) určité právní zásady (chránící jistou hodnotu), a proto musí být nutně 

při každé změně s takovou právní zásadou konfrontovány, což může velmi přínosně přispět právě 

ke stabilizaci práva a jeho předvídatelnosti. Právní zásady se tímto významně promítají do tvorby 

konkrétních právních norem, které v sobě ochranu určitých právně relevantních hodnot reflektují. 

Soulad s právními zásadami je z toho důvodu velmi důležitým prvkem i při zákonodárné činnosti.  

Tím není pomíjena skutečnost, že právní zásady mohou být i v kolizi. „Právní principy 

mohou mít a nezřídka mají kontradiktorní charakter.“20 Právě příklon k ochraně konkrétní 

hodnoty určité právní zásadě imanentní a následně v konkrétní právní normě formou obecně 

závazného pravidla kodifikované, může být důležitým vodítkem při hledání úmyslu zákonodárce, 

 
14 Tamtéž s. 119 -120. 
15 I v Ryzí nauce právní Kelsen uvádí: „Úsudek, že je něco právem normováno, že nějaký obsah podle práva má býti, 

není nikdy zcela oproštěn představy, že toto má býti jest dobré, správné, spravedlivé.“ KELSEN, H. Ryzí nauka 

právní: metoda a základní pojmy. Napsal H. Kelsen; [z německého rukopisu přeložil V. Chytil] Brno; Orbis, 1933. s. 

16. 
16 Blíže viz WINTR, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 

2006. s. 14 – 16. 
17 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. s. 287. 
18 Blíže viz tamtéž s. 288 – 290. 
19 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 80. 
20 GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 35. 
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kterou hodnotu chce a za jakých podmínek upřednostnit a tuto je pak nutno21 chránit, což lze 

dovodit pro oblast soukromoprávní i z ust. § 2 odst. 2 o. z. (viz dále kapitola 2.1). Konkrétním 

příkladem úmyslu zákonodárce upřednostnit jednu právní zásad a hodnotu jí chráněnou (ochranu 

slabší strany) před jinou (zásada rovnosti) je zásada zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance v pracovním právu (viz kapitola 5. 2 Exkurs do pracovněprávní problematiky). 

Nikoli důsledně promítnutý úmysl zákonodárce může být naopak důvodem vzniku pochybností o 

rozsahu a významu právní zásady a jejích mezích, což se prokazuje např. v normování postavení 

slabší strany v o. z. (viz kapitola 3. 3 Ochrana slabší strany). 

Odborná literatura uvádí, že právní zásady mají, stejně jako právní normy, preskriptivní 

charakter, ale liší od právních norem ve dvou směrech; první rozdíl je v abstraktnosti pravidla, 

neboť je pro právní zásady na rozdíl od právních norem typické, že „stanoví v té nejabstraktnější 

formě východiska, kterými se právní norma řídi. Z právních principů nevyplývají bezprostředně 

práva a povinnosti finálním recipientům právních norem.“22 Druhý rozdíl je pak v tom, že „na 

rozdíl od právních norem pro ně neplatí výše uvedené logické vztahy. Právní principy mohou mít 

a nezřídka mají kontradiktorní charakter. Zatímco dvě právní normy, které stanoví, že chování a 

je zakázáno a chování non a je rovněž zakázáno, považujeme za logicky neslučitelná, pro právní 

principy toto neplatí.“23    

Právní zásady mohou mít kontradiktorní charakter, být v kolizi. Jelikož jsou vyjádřením 

hodnot, které chrání, a tyto hodnoty se mohou v běžném životě střetávat (a často střetávají), bývají 

i právní zásady je chránící ve střetu. Jako způsoby řešení kolize uvádí odborná literatura metodu 

proporcionality (zohledňující různou míru přiměřenosti jejich aplikace v konkrétním případě) 

nebo metodu specifikace (omezením platnosti principu pro určité případy, resp. jejich vyloučení 

v určitých případech)24. Gerloch pak jinde vysvětluje, že kolize principů se řeší metodou 

vyvažování, opírající se o „princip proporcionality“ a že spíše „v legislativě, než v judikatuře se 

setkáváme též s metodou specifikace, tedy stanovení odůvodněných výjimek z jinak univerzálně 

platných principů.“25  

Obecně používaný pojem „princip proporcionality“ (přiměřenosti) posuzuje přiměřenost 

mezi prostředky k dosažení cíle a tímto cílem26. Odborná literatura hovoří též o „testu 

 
21 K danému účelu a v racionálních mezích. 
22 GERLOCH, A. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 34. 
23 Tamtéž s. 35. 
24 Blíže viz tamtéž s. 35. 
25 GERLOCH, A. Právní normy a právní principy. In: MACHALOVÁ, T. ed. Místo normativní teorie v soudobém 

právním myšlení: (k odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena). S. 115.  
26 Blíže viz např. nález ÚS ze dne 2. 12. 2013 sp. zn. I. ÚS 2485/13.  
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proporcionality“, na jehož základě se v konkrétním případě jeden princip upřednostní před jiným, 

s nímž je v kolizi.27  

Další literatura uvádí, že kolizi právních zásad je možné řešit neuplatněním jedné ve 

prospěch druhé: „v případě střetu právních principů je možné, že se některý princip neuplatní ve 

prospěch jiného, …V konkrétním případě je třeba vzít v úvahu závažnost jednotlivých v úvahu 

přicházejících principů.“28 Další literatura uvádí „že jsou způsobilé k poměřování s jinými 

právními principy, se kterými jsou v konkrétním případě v kolizi.“29 Tato literatura dále nabízí jako 

způsob řešení vlastního poměřování možnost postupu dle „obecného odpovědnostního principu 

za vlastní sféru vlivu: lze-li problém, který je základem řešeného případu, přiřadit sféře vlivu 

jednoho z dotčených subjektů, pak je třeba kolizi principů vyřešit v jeho neprospěch.“30    

Mnohé z právních zásad jsou vyjádřením ochrany stěžejních hodnot ústavněprávního 

významu (základních práv a svobod, právního státu, demokratického zřízení).31 V soukromém 

právu pak nabývá na významu zvláště ochrana základních práv a svobod (chráněných zejména 

v LZPS), které právě pro svůj ústavněprávní význam zakládají povinnost vykládat všechny 

instituty i jednotlivá ustanovení soukromého práva v souladu s nimi (tzv. ústavně konformní 

výklad32 (k tomu dále podrobně v kapitole 2. 1).   

Základním nástrojem řešení kolize základních práv a svobod (či jiných ústavně chráněných 

zájmů), s níž se lze setkat při rozhodovací činnosti soudů, je právě test proporcionality. 

V obecném významu termín zásada proporcionality užívá Wintr v kontextu příkazu veřejné moci, 

aby zasahovala do ústavně chráněných pozic zejména základních práv a svobod občanů jen 

 
27 Blíže viz ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kol. Základy obchodního práva: vysokoškolská učebnice. 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Leges, 2019. s. 29. 
28 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 25. 
29 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, 

s. 80. 
30 Tamtéž s. 76, bod 34.  
31 Obdobně viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 47. 
32 Blíže viz tamtéž s. 48; tamtéž na str. 26 se vysvětluje, že v soukromém právu se uplatňuje pouze nepřímý, druhotný 

účinek základních práva a svobod a že se hovoří o tzv. prozařování základních práv a svobod lidí do 

soukromoprávní – horizontální – sféry; tamtéž se uvádí, že toto prozařování se děje povinností vykládat vždy 

pravidla soukromého práva ústavněkonformním způsobem (tj. v souladu s LZPS a ústavním pořádkem vůbec).  

K prozařování ústavních principů do jednoduchého práva obecně viz Tryzna, J. Právní principy a právní 

argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010. s. 263 – 

265. V souvislosti s touto prací nutno akcentovat zvláště závěr autorem zmíněný (odkazujíce se na Isensee, J.) na str. 

265, a sice: „Jinými slovy, ne každá nezákonnost dosahuje též míry neústavnosti. Ústavní pravidla (principy) je třeba 

hájit jen v tom okamžiku, kdy je dotčena jejich podstata. V opačném případě dojde k úplnému rozmělnění správného 

postupu soudu a výsledkem bude kazuistický výčet jednotlivých pochybení, který bude pro aplikační praxi v podstatě 

nepoužitelný.“      
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v nezbytných případech a pouze za použití prostředků nezbytných k dosažení cíle představujících 

co nejmenší zásad do ústavně chráněné pozice (čl. 4 odst. 4 Listiny).33   

Ústavní soud test proporcionality používá při řešení kolize základních práv a svobod, resp. 

jiné ústavně chráněné hodnoty: „Standardní metodou, jíž Ústavní soud posuzuje kolizi základních 

práv a svobod, resp. jejich kolizi s jinou ústavně chráněnou hodnotou, je tzv. test proporcionality. 

Posouzení zásahu do základního práva sestává podle ustálené judikatury Ústavního soudu ze tří 

kroků [srov. nález ze dne 20. 12. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/11 (N 217/63 SbNU 483; 43/2012 Sb.)]. 

V prvním kroku je posuzována způsobilost konkrétního opatření k naplnění svého účelu (neboli 

jeho vhodnost), čímž se rozumí, zda je vůbec schopno dosáhnout sledovaného legitimního cíle, 

jímž je ochrana jiného základního práva nebo veřejného statku. Dále je zkoumána jeho potřebnost 

z toho hlediska, zda byl při výběru prostředků použit ten z nich, který je k základnímu právu 

nejšetrnější. Konečně ve třetím a zároveň posledním kroku je předmětem posouzení jeho 

proporcionalita v užším smyslu, tedy zda újma na základním právu není nepřiměřená ve vazbě 

na zamýšlený cíl. To znamená, že opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí, 

jde-li o kolizi základního práva nebo svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky 

převyšovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních [srov. např. nález ze 

dne 12. října 1994 sp. zn. Pl. ÚS 4/94 (N 46/2 SbNU 57; 214/1994 Sb.); nález ze dne 13. srpna 

2002 sp. zn. Pl. ÚS 3/02 (N 105/27 SbNU 177, 405/2002 Sb.); nález ze dne 28. ledna 2004 sp. zn. 

Pl. ÚS 41/02 (N 10/32 SbNU 61, 98/2004 Sb.)].“34  

ÚS testu proporcionality užívá i v souvislosti s posuzováním ústavnosti právních předpisů 

či jejich částí. Z nedávné doby.35 V jednom ze svých významných rozhodnutí, díky němuž lze lépe 

pochopit podstatu testu proporcionality, a jehož závěry lze přiměřeně zobecnit i pro 

proporcionální poměřování obecně, v nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 4/94, ÚS přiléhavě uvedl, že je 

nutno zkoumat nejen vzájemné poměřování, ale i důsledně dbát na dodržení požadavku šetření 

podstaty a smyslu omezovaného práva (svobody): „Při posuzování možnosti omezení základního 

práva či svobody ve prospěch jiného základního práva resp. svobody lze stanovit tyto podmínky, 

za jejichž splnění má prioritu jedno základní právo či svoboda. První podmínkou je jejich 

vzájemné poměřování, druhou je požadavek šetření podstaty a smyslu omezovaného základního 

práva resp. svobody (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobody. Vzájemné poměřování ve 

vzájemné kolizi stojících základních práv a svobod spočívá v následujících kritériích: Prvním je 

kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zdali institut, omezující určité základní právo, 

 
33 Wintr, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006. s. 208. 
34 Nález ÚS ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14.  
35 Nález ÚS ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/17.  
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umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva). V daném případě lze 

přisvědčit zákonodárci, že institut anonymního svědka umožňuje dosáhnout cíl, tj. zabezpečit 

ochranu nedotknutelnosti jeho osoby. Druhým kritériem poměřování základních práv a svobod je 

kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání legislativního prostředku, omezujícího základní  

právo resp.  svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak 

nedotýkajícími se základních práv a svobod. Odpověď na splnění kritéria potřebnosti v daném 

případě není jednoznačná: stát kromě legislativní konstrukce, umožňující anonymitu  svědka, může 

k jeho ochraně použít i jiné  prostředky (např. využití anonymní výpovědi pouze jako  

kriminalistického  prostředku  pro další vyšetřování, poskytnutí ochrany svědkovi atd.). Třetím 

kritériem je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv. V posuzovaném případě 

jedním z nich je právo na řádný proces, zabezpečující právo na osobní svobodu, druhým je právo 

na osobní nedotknutelnost. Tato základní práva jsou prima facie rovnocenná. Porovnávání 

závažnosti v kolizi stojících základních práv (po splnění podmínky vhodnosti a potřebnosti) 

spočívá ve zvažování empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů. 

Empirickým argumentem lze chápat faktickou závažnost jevu, jenž je spojen s ochranou určitého 

základního práva (v posuzovaném případě jde o nárůst případů vyhrožování a zastrašování svědků 

ze strany organizovaného zločinu).  Systémový argument znamená zvažování smyslu a zařazení 

dotčeného základního práva či svobody v systému základních práv a svobod (právo na  řádný  

proces  je  v této souvislosti  součástí  obecné  institucionální  ochrany základních práv a svobod). 

Kontextovým argumentem lze rozumět další negativní dopady omezení jednoho základního práva 

v důsledku upřednostnění jiného (v daném případě možnost zneužití institutu anonymního svědka 

v trestním procesu).  Hodnotový argument představuje zvažování pozitiv v kolizi stojících 

základních práv vzhledem k akceptované hierarchii hodnot. Součástí   porovnávání   závažnosti   

v kolizi stojících základních práv je rovněž zvažování využití právních institutů, minimalizujících 

argumenty podložený zásah do jednoho z nich. Tak kupříkladu argument v neprospěch omezení 

jednoho základního práva možností zneužití této úpravy lze eliminovat minimalizováním tohoto 

negativního důsledku zakotvením dalších procesních podmínek rozhodování o něm. Lze tudíž 

konstatovat, že v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou v kolizi 

stojících základních práv, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech 

možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 

4 Listiny36  základních  práv a  svobod,  a  sice  v tom smyslu, že základních práv a svobod musí 

 
36 „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková 

omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“ Čl. 4 odst. 4 LZPS. 
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být šetřeno nejenom při používání ustanovení o mezích  základních práv  a svobod,  nýbrž 

analogicky rovněž v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“37  

V dalším rozhodnutí ÚS dále doplnil, že: „Při střetu dvou základních práv, tak jako je tomu 

v daném případě, musí obecné soudy nejprve rozpoznat, která základní práva jednotlivých 

účastníků sporu jsou ve hře, a poté, s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem daného 

případu, musí soudy rozhodnout tak, aby, je-li to možné, zůstalo zachováno z obou základních 

práv co nejvíce, a není-li to možné, pak dát přednost tomu základnímu právu, v jehož prospěch 

svědčí obecná idea spravedlnosti, resp. obecný princip.“38 

Hovoří-li ÚS výše v dalších krocích testace o kontextu empirickém, systémovém, 

kontextovém i hodnotovém na obou stranách posuzovaných základních práv a svobod, jakož i 

o tom, že základních práv a svobod musí být šetřeno i při jejich omezení v důsledku jejich 

kolize, domnívám se, že jde o požadavek rozumný, řádně dbající vyvážení „obou misek vah“. 

Dodržení těchto požadavků by se mělo dít obecně, neboť je součástí dodržení podmínky 

„legitimity zásahu“ v širším slova smyslu. Jak se dále v předkládané práci prokazuje, nebudou-li 

řádně zváženy všechny kontexty a nebude-li důsledně dodržován požadavek šetření základních 

práv a svobod při jejich omezení, mohou být následky takových kroků závažné. Tato obava 

vyvstává dále při analýze některých rozhodnutí ÚS (např. viz kapitola Ochrana slabší strany a zde 

analyzované problematické části rozhodnutí ÚS, které konstitucionalizují ochranu slabšího a 

přiznávají postavení slabšího ochranu mající relevantní dopady do hmotně i procesněprávního 

postavení stran, aniž by bylo jisté, na základě, jakého zákonného podkladu tak činí, resp. že tak je 

možné činit). Jelikož nálezy ÚS nemají pouze individuální kontext (odůvodněním závaznosti nejen 

výroků, ale i nosných důvodů vykonatelných nálezů ÚS, které tak představují závazný zdroj 

pro ústavně konformní interpretaci zákonných ustanovení soukromého práva obecnými soudy, 

se zabývá odborná literatura39), mohou být následky i pro další kroky obecných soudů velmi 

zásadní.        

Právní zásady jsou účinným pomocníkem jednak při tvorbě zákonných ustanovení, která 

následně představují konkrétní vyjádření právními zásadami chráněných hodnot (a mohou tak 

prezentovat zákonodárcův úmysl, akcent k upřednostnění jedné z chráněných hodnot před jinou), 

 
37 Nález ÚS ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
38 Nález ÚS ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 353/04. 
39 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 147 – 148; zde nutno upozornit na závěr 

tamtéž, že: „Jestliže proto Ústavní soud ČR vyloží určité ustanovení občanského práva, bude povinností obecného 

soudu interpretaci Ústavního soudu ČR následovat, aniž by měl možnost „odchylky“ podle § 13.“  
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jednak jsou právní zásady následně velmi významným pomocníkem při výkladu a použití 

konkrétních právních norem.  

Podrobně se dalšími funkcemi právních principů zabývá Tryzna40 či Wintr41, lze tak 

odkázat na jejich výklady. Nahlíženo optikou této práce se dále věnuji významu právních zásad 

pro soukromé právo v části druhé, kapitole 2. 1.  

Právní zásady soukromého práva lze tudíž i v souladu s výše řečeným definovat jako 

„základní pravidla, která ovladají soukromé právo jako systémový celek a prostupují celou úpravu 

osobních, rodinných a majetkových práv a povinností soukromoprávní povahy bez ohledu na to, 

jde-li o obecné soukromé právo, či o zvláštní (specifická) soukromá práva. … Bez použití těchto 

zásad v praxi jsou aplikace a výklad institutů soukromého práva i jeho jednotlivých ustanovení 

nemyslitelné.“42 

  

 
40 Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci 

práva. Praha: Auditorium, 2010. s. 220 – 266. 
41 Wintr, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006. s. 81- 

106. 
42 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 47. 



 

21 

 

 

2. K obecným ustanovením o právních zásadách v soukromém právu (v o. z.) 

O. z. je, jakožto obecný soukromoprávní předpis, subsidiárně použitelný v případech, kdy 

zvláštní zákony neobsahují vlastní specifickou právní úpravu (zásada lex specialis derogat legi 

generali).43 Důvodová zpráva zdůrazňuje, že bylo i jednou z hlavních zásad, jimiž se vypracování 

textu nového kodexu řídilo, obnovit pojetí občanského zákoníku jako obecného kodexu celého 

soukromého práva.44 V důsledku této jeho univerzální subsidiární soukromoprávní působnosti 

mají pojednání o významu a postavení právních zásad v obecné části o. z. důležitost podpůrně pro 

celé právo soukromé, jak se i dále prokazuje v pojednáních o vybraných speciálních právních 

problematikách (viz část 5).   

Je rovněž nutné zvažovat, zda a v jakém rozsahu by mohly mít právní zásady a jejich 

význam v části první hlavě I vliv i na děje minulé; z toho důvodu věnuji samostatné pojednání 

v kapitole 2. 2 působnosti ust. §3030 o. z. a jeho významu. 

 

2.1. Právní zásady a politiky v části první hlavě I o. z.  

V následujícím textu se zaměřím na jednotlivá ustanovení části první hlavy I o. z., která 

jsou vstupní branou pro zvážení postavení a významu právních zásad (zde demonstrativně 

uvedených či dovozovaných) pro celé soukromé právo. Rovněž jsou tato ustanovení základem pro 

bližší legislativní vyjádření projevů jednotlivých právních zásad a výjimek z nich v ostatních 

částech o. z. (např. podrobnější rozvedení ochrany slabšího v ustanovení o závazcích ze smluv 

uzavíraných se spotřebitelem či např. v právní úpravě lichvy, podrobnější úprava zásady smlouvy 

mají být plněny v části čtvrté o. z., a to i zákonných výjimek z ní – výpověď, odstoupení od 

smlouvy, nebo např. projev testovací autonomie v právu dědickém u závěti, kterou je třeba 

vykládat tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele, a to včetně výkladu výrazů zvláštních 

– ust. § 1494 odst. 2 o. z. a mnohá další). 

Při snaze pojednat o významu právních zásad v obecné části o. z., nelze nezmínit hned 

úvodní ustanovení § 1 odst. 2 o. z., mající normovat obecnou dispozitivnost právních norem (jako 

respekt zákonodárce k autonomii vůle) a výjimky z ní zahrnující „ujednání“ porušující dobré 

mravy, veřejný pořádek a postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Jelikož je 

významnou částí této práce podrobný výklad dobrých mravů a veřejného pořádku, jakož i analýza 

 
43 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 45.   
44 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 49. 
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konstrukce samotného ust. § 1 odst.  2 o. z., odkazuji tímto na příslušná pojednání v dalších částech 

předkládané práce (viz část 4). Otázka povahy právních norem a hledání obecných důvodů pro 

zachování dispozitivnosti, či naopak ve prospěch nutných výjimek z ní, je následně sledována i 

v úpravách speciálních (viz část 5).  

Dalším z klíčových zákonných ustanovení používajícím pojmu právních zásad, je hned 

následující ust. § 2 o. z., jenž normuje některé výkladové metody (v odst. 1 a 2) a obsahuje tzv. 

„pojistku proti přílišné tvrdosti zákona“ (odst. 3)45.  

Z ust. § 2 odst. 1 věty první o. z. vyplývá, že každé ustanovení soukromého práva je nutné 

vykládat ve shodě s ústavním pořádkem, zásadami, na nichž spočívá o. z., jakož i s trvalým 

zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Z druhé věty se podává, že nebude-li výklad pouze 

podle slov v souladu s takovým příkazem dle věty první, musí výklad podle slov tomuto 

„hodnotovému“ příkazu věty první ustoupit. 

Právo se upíná k ochraně jistých hodnot, často právními zásadami vyjádřených a úzce tak 

spolu tyto pojmy souvisí46. „Vzhledem k tomu se stanoví, že právo není samoúčelné, připíná se 

k určité hodnotové soustavě, vyjádřené ve shodě s naším ústavním pořádkem právě a především 

zásadami práva přirozeného. Základní smysl je v pojetí, že přirozená práva představují limit pro 

zákon, a nikoli naopak.“47 Lze proto dovodit, že zákonodárce měl touto dikcí v úmyslu přihlásit 

se výslovně k ochraně určitých hodnot, dle jeho slov výše respektuje hodnotovou soustavu 

vyjádřenou ústavním pořádkem a zásadami přirozeného práva, a to, přestože dikce ust. odst. 1 zní 

ve vztahu k odst. 2. v jistém slova smyslu kontradiktorně.48   

 
45 Znění ust. § 2 o. z.:  

„(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním 

pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím 

chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit. 

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné 

souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. 

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo 

bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“ 
46 Blíže viz část 1 Stručná obecná pojednání o právních zásadách (právních principech). 
47 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 62 – 63. 
48 „Podle důvodové zprávy je NOZ založen na přirozenoprávním pojetí. Taková východiska odpovídají naší historické 

zkušenosti a vyhovují nám zejména otevřením cesty ke zdůraznění morálního aspektu práva (§ 2). Přesto právě 

základní ustanovení § 2 vyznívá kontradiktorně. Jestliže jeho prvý odstavec vyjadřuje kontext s Listinou základních 

práv a svobod, se zásadami a hodnotami, jež zákon chrání, tak druhý odstavec omezuje výklad jenom na význam 

použitých slov a úmysl zákonodárce. Použití kritérií prvého odstavce však může přece vést k nezbytnosti odchýlit se 

od smyslu použitých slov a možná dokonce i od úmyslu zákonodárce.“ PELIKÁNOVÁ, I. Některé koncepční otázky 

nové kodifikace soukromého práva. In: Sborník XXII. Karlovarské právnické dny. Rok 2014. S 189. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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Zákonodárce proto dikcí ust. § 2 odst. 1 ukládá povinnost výkladu norem soukromého 

práva se zřetelem k jejich skutečnému smyslu, ve smyslu jejich hodnotového obsahu, nabádá k 

hledání „materiálního pozadí“ právní úpravy.  

Odkaz na tzv. přirozenoprávní pojetí chápání práva, znamená, že mají-li dle slov 

zákonodárce přirozená práva představovat limit pro zákon, chce se tím říci, že přirozená práva 

tvoří v tomto slova smyslu významný korektiv výkladu práva platného, normovaného, tj. práva 

vytvořeného legislativní činností a vyústěného do podoby uznaných formálních pramenů práva 

(tzv. pozitivního práva). Právo tvořené uznanými formálními prameny práva (vyjádřené 

konkrétními ustanoveními soukromého práva), musí „materiálně“ odpovídat požadavkům toho, co 

jest považováno za právo spravedlivé, ideální, nezadatelné, lidmi uznané a respektované 49, 50.  

K problematice vztahu práva přirozeno právních zdrojů právních zásad výstižně uvádí 

Večeřa: „Pro nalézání přirozenoprávních zdrojů právních principů svědčí nejenom evropská 

tradice přirozenoprávního myšlení, ale i určitý prepozitivní charakter právních principů, které 

pozitivnímu právu předcházejí. Není možné je zrušit, vyvrátit či ignorovat a pro normotvůrce mají 

být předmětem poznání a zároveň určitým požadavkem na jeho normotvorbu, kdy jejich promítnutí 

do formulace právní normy má eliminovat míru libovůle při tvorbě práva.“51  

Holländer52, jak vidno, k odkazu o. z. na přirozené zásady právní, které jsou pozitivně 

právně ukotvené odkazující normou v ust. § 3 odst. 3 o. z., uvádí, že zde nejsou výrazem konfliktu 

mezi právem přirozeným a právem pozitivním, nýbrž kategorií odrážející z povahy věci plynoucí 

neúplnost práva psaného, resp. dospívá k závěru, že v systému psaného práva platí přirozené 

 
49 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016,  s. 24. 
50 „Přirozenoprávní koncepce předpokládá existenci práva nezávislého na konkrétní politické vůli; toto předpozitivní 

právo, ať již jakéhokoli původu, je pak testem obsahu pozitivního práva, práva vytvořeného a uznaného státem.“ 

WINTR, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006. s. 39.   
51 VEČEŘA, M. Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti. Právny obzor. Rok 2003. Roč. 86, č. 3, s. 

248. 
52 Holländer se zabýval odkazem o. z. k přirozenému právu a významem tohoto odkazu při interpretaci zákonného 

textu. Po připomenutí vývoje učení o právu přirozeném a pozitivním a vztahu mezi nimi dovozuje, že: „Přirozené 

právo platí (má přednost) na základě kvalifikovaného rozporu s pozitivním právem, platí jako ultima ratio 

(metafyzický apendix) demokratického právního státu (zde odkazuje na nálezy Pl. ÚS 19/93, I. ÚS 281/97). Přirozené 

zásady právní, jak jsou koncipovány v návrhu osnovy občanského zákoníku, tudíž nejsou výrazem konfliktu 

(extrémního) mezi právem přirozeným a právem pozitivním, nýbrž jsou kategorií odrážející z povahy věci plynoucí 

neúplnost psaného práva. Jsou nepsanými principy, jejichž pozitivizace je dána odkazující normou občanského 

zákoníku. Jinými slovy vyjádřeno, v systému psaného práva platí právo přirozené na základě extrémního rozporu 

s pozitivním právem, nepsané právo pak platí na základě neúplnosti psaného pozitivního práva. HOLLÄNDER, P. 

Přirozené zásady právní a role předporozumění při interpretaci občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, 

J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. 10. 2006, 24. 11. 2006, 9. 

2. 2007 a 30. 3. 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha: ASPI, 2007. s. 147  
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právo na základě extrémního rozporu s právem pozitivním, nepsané právo pak platí na základě 

neúplnosti psaného pozitivního práva53, 54.  

Domnívám se, že zjednodušeně lze uzavřít, že přirozené zásady právní mají v soukromém 

právu pro dikci ust. § 2 odst. 1 doplňovat porozumění textu psaného práva příklonem k 

hodnotovému obsahu plynoucímu ze „zdrojů“ v této normě uvedených.  

Na přirozenoprávním myšlení byly založeny a vznikly koncepce ochrany základních 

lidských práv a svobod, zvláště pak po druhé světové válce se jejich zakotvení v dokumentech 

ústavní síly stává podstatným úkolem práva; lze říci, že moderní koncepce základních lidských 

práv a svobod, ochrany stěžejních hodnot svobody, důstojnosti a rovnosti, mají svůj původ 

v přirozenoprávním myšlení.55 V tomto smyslu lze tudíž vykládat akcent zákonodárce na 

ochranu ústavního pořádku, z něj vyplývající zejména ochranu základních práv a svobod a jeho 

příklon k přirozenoprávnímu pojetí. 

Zákonodárce v důvodové zprávě uvádí, že právě proto, že přirozená práva představují limit 

pro zákon, „se navrhuje formulovat výslovné pravidlo, že výklad zákona (ve smyslu judikatury 

Ústavního soudu tzv. jednoduchého práva) může být správný, jen jde-li o výklad vykazující ústavní 

konformitu a respektující obecné právní principy plynoucí z ústavního pořádku, jakož i obecné 

zásady soukromého práva.“56  

Povinnost vykládat každé ustanovení soukromého práva ve shodě s LZPS a ústavním 

pořádkem vůbec zakládá povinnost ústavně konformního výkladu, tj. výkladu všech institutů i 

jednotlivých ustanovení soukromého práva v souladu s hodnotami vyjádřenými zejména v LZPS 

v podobě základních práv a svobod57, lze dodat způsobem, že „existuje-li několik interpretačních 

alternativ, je zapotřebí vždy zvolit právě tu, která šetří základní práva a svobody, resp. která je co 

nejvíce souladná s ústavním pořádkem“58. 

Výše59 bylo zmíněno, že se v soukromém právu hovoří o tzv. nepřímém účinku základních 

práv a svobod. Tudíž i v soukromoprávních vztazích rovnosti (proto jejich prozařování do 

 
53 Tamtéž.  
54 Nutno dodat, že text návrhu o. z. z doby publikace článku Holländrem hovořil nikoli o „obecně uznaných zásadách 

spravedlnosti a práva“, nýbrž o „zásadách obecně uznaných za přirozené zásady právní“ (viz návrh o. z. z roku 2007 

dostupný na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_s_DZ_verze_2007.06.03.pdf  str. 27). Význam závěrů 

Holländera se v tomto kontextu nemění.  
55 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 25. 
56 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 62 – 63. 
57 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 48. 
58 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 41. 
59 V části 1 Stručná obecná pojednání o právních zásadách (právních principech). 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_s_DZ_verze_2007.06.03.pdf
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horizontální sféry), tj. v okamžiku, kdy jedna osoba vůči druhé nevystupuje z pozice nositele 

svrchované veřejné moci, je nutno základní práva a svobody v jisté míře jejich působení na 

soukromoprávní vztahy reflektovat, dle ust. § 2 odst. 1, ze zákona při jejich výkladu.  

Tichý pojednává o reálném působení základních lidských práv, a to jak v podobě jejich 

přímého, tak nepřímého účinku a jejich dopadu na soukromoprávní poměry, podrobně v publikaci 

Obecná část občanského práva. K rozlišení těchto působení uvádí: „Nejdůležitější rozlišování 

reflektuje dvě základní formy působení základních lidských práv. Jsou jimi aplikace normy 

obsahující základní práva na straně jedné a nepřímé působení ve formě výkladu na straně druhé. 

Předmětem výkladu přitom není lidskoprávní úprava, ale aplikovaná občanskoprávní norma, jež 

je interpretována ve světle základních práv.60  

Tichý se tamtéž zabývá oběma způsoby působení základních lidských práv a svobod. 

K rozdílům mezi oběma druhy působení uvádí: „Vliv základních lidských práv se tak projevuje ve 

dvou základních směrech, a to v aplikaci a ve výkladu. Aplikace je prováděna používáním 

základních lidských práv na soukromoprávní vztahy, výklad naproti tomu znamená prezentaci 

soukromoprávních předpisů v duchu základních lidských práv. Při aplikaci mluvíme o přímém 

účinku, při výkladu jde o účinek zprostředkovaný, nepřímý. Uvnitř každé z těchto dvou kategorií 

je pak možné podle intenzity dále rozlišovat. V případě aplikace lze rozlišovat slabý a silný 

bezprostřední přímý účinek, a to podle rozsahu vytěsnění soukromoprávních předpisů, resp. podle 

míry použití základních lidských práv. I v druhém případě, tj. u výkladu, lze rozlišovat mezi 

slabým a silným zprostředkovaným přímým účinkem. Jeho intenzita je dána mírou výkladu 

v duchu základních lidských práv na straně jedné a mírou takříkajíc tradiční interpretace 

soukromoprávních ustanovení na straně druhé.“61 Tato skutečnost s sebou nutně nese důvodné 

otázky stran míry takového působení. 

O té Tichý tamtéž pojednává při výkladu o mezích působení základních práv 

v soukromoprávních vztazích. Přiléhavě upozorňuje na střídmost a nutnost racionality takového 

postupu obecně, zvláště však při zvažování jejich možného přímého působení. „Občanské 

a obecně celé soukromé právo tvoří relativně samostatný a uzavřený systém právních norem. Jako 

takový je spravován společnými zásadami, které jej činí charakteristickým a svébytným. 

Koneckonců i tato vlastnost (relevantní uzavřenost) představuje vysokou hodnotu - jistotu pro 

jeho uživatele. Jakýkoliv zásah, včetně působení právních norem cizího původu (tedy z jiného 

systému), tuto hodnotu ohrožuje, neboť činí systém nepřehledným a snižuje míru jeho 

předvídatelnosti. Pokud mají být aplikována jiná pravidla, tedy především pravidla práva 

 
60 TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, kapitola 3, bod 222. 
61 Tamtéž bod 225. 
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veřejného, je k tomu třeba zjevného zmocnění (důvodu). I v takových případech je však aplikován 

předpis, který je z hlediska dalšího fungování občanského práva nutným předpokladem.“62 

Tichý dále tamtéž připouští výjimečně i aplikaci základního práva a vymezuje pro něj ve 

svém pojednání podmínky.63  

Obecně lze shrnout, že v souladu s dikcí ust. § 2 odst. 1 o. z. je uložena povinnost ústavně 

konformního výkladu, tj. výkladu jednotlivých právních norem soukromého práva v duchu 

základních lidských práv a svobod. Zásadně se tak má jednat o povinnost výkladu konkrétní 

soukromoprávní normy (nepřímé působení) v souladu s nimi způsobem, že „existuje-li několik 

interpretačních alternativ, je zapotřebí vždy zvolit právě tu, která šetří základní práva a svobody, 

resp. která je co nejvíce souladná s ústavním pořádkem“64, při hledání racionální podstaty daného 

základního práva z ústavního pořádku plynoucího65. 

Při úvahách o mezích takového působení (síly prozařování do soukromoprávní sféry – 

k tomu viz Tichý výše), je apel na nutnost racionálního užití tohoto ustanovení, k účelu, k němuž 

je určeno a v případech zásadnější nezákonnosti (viz i Tryznou výše zmíněný obecný závěr 66), dle 

mého názoru opodstatněným vyjádřením požadavku, neboť má jít o působení nepřímé a jejich 

působnost v oblasti práva soukromého. Tím nechci znevažovat relevantnost významu základních 

práv a svobod, naopak. Nelze ovšem pominout, že základním a výchozím interpretovaným 

textem je konkrétní zákonné ustanovení soukromého práva, které musí být řádně podrobeno všem 

dostupným metodám výkladu právních norem (k tomu viz dále). Pokud v pozadí působí 

zejména některé ze základních práv či svobod, zvláště při jeho zásadním dotčení, je na místě i 

přístup výše naznačený. 

Při jejich kolizi bude nutno důsledně dbát na dodržení testu proporcionality (viz část 1). 

K tomu i odborná literatura: „Dojde-li k již naznačenému střetu základních práv a svobod, 

 
62 Tamtéž bod 226. 
63 Blíže viz tamtéž bod 226.  
64 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014,  

s. 41. 
65 „Ústavní soud uvedl, že není vůbec zřejmé, proč má mlčení přechodných ustanovení zákona 265/2001 Sb. vést k 

závěru o zániku nároku, když může stejně dobře vést k závěru, že nově stanovená prekluze se případu netýká, 

přičemž druhá alternativa pak lépe vystihuje požadavek poslední věty čl. 4 odst. 4 Listiny (viz nález sp. zn. I. ÚS 

287/04), a vyložil, že za situace, kdy zákonodárce mlčí jak k otázce, zda je nárok podle předchozí úpravy zachován, 

tak k aplikovatelnosti nové úpravy, je třeba přijmout takový výklad, který šetří smysl a podstatu základního práva, v 

daném případě práva na legitimní očekávání.“ Nález ÚS ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. IV. ÚS 178/04.  
66 Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci 

práva. Praha: Auditorium, 2010. s. 263 - 265. V souvislosti s touto prací nutno akcentovat zvláště závěr autorem 

zmíněný (odkazujíce se na Isensee, J.) na str. 265, a sice: „Jinými slovy, ne každá nezákonnost dosahuje též míry 

neústavnosti. Ústavní pravidla (principy) je třeba hájit jen v tom okamžiku, kdy je dotčena jejich podstata. V opačném 

případě dojde k úplnému rozmělnění správného postupu soudu a výsledkem bude kazuistický výčet jednotlivých 

pochybení, který bude pro aplikační praxi v podstatě nepoužitelný.“      

https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=1-287-04
https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=1-287-04
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…testem proporcionality, jenž usiluje o to, aby jedno ze základních práv stojících v kolizi sice 

dostalo přednost, ale zároveň aby zůstalo co nejvíce zachováno z práva druhého.“67 

V kontextu ústavně konformního výkladu nabývá na významu judikatura ÚS, s čímž je 

ovšem spojena povinnost vypořádat se i s rozsahem závaznosti takových rozhodnutí. 

Odůvodněním závaznosti nejen výroků, ale i nosných důvodů vykonatelných nálezů ÚS, které 

tak představují závazný zdroj pro ústavně konformní interpretaci zákonných ustanovení obecnými 

soudy a důsledkům s tím spojeným (§13 o. z.), se zabývá odborná literatura.68 „V četné judikatuře 

Ústavního soudu přitom již bylo vyloženo, že tato závaznost se v rámci tzv. precedenčního působení 

rozhodnutí (nálezů) Ústavního soudu vztahuje nejen na samotný výrok, ale též na odůvodnění 

nálezu, respektive jeho části obsahující tzv. nosné důvody [nález sp. zn. Pl. ÚS 2/03 ze dne 19. 3. 

2003 (N 41/29 SbNU 371; 84/2003 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 41/02 ze dne 28. 1. 2004 (N 10/32 

SbNU 61; 98/2004 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 45/04 ze dne 22. 3. 2005 (N 60/36 SbNU 647; 239/2005 

Sb.)].“69 Ústavní soud v nerespektování nálezů ÚS spatřuje porušení principu rovnosti, zásahu do 

právní jistoty a vyvolávání pochybnosti o naplnění poslání obecného soudu ve smyslu čl. 90 

Ústavy, jímž je poskytování ochrany právům.70   

Pro úplnost lze uvést, že povinnost ústavně konformního výkladu by byla dovoditelná 

z důvodu právní síly i bez výslovného zákonného odkazu „…protože není pochyb o tom, že 

všechny legislativní akty musejí být vykládány v souladu s Ústavou a Listina je součástí ústavního 

pořádku. V § 2 odst. 1 je tedy jenom deklarováno, co obecně platí a platit musí,…“71, 72.  

Jsem ovšem přesvědčená, že význam celého ustanovení § 2 odst. 1 o. z. se tímto výstižně 

kompletuje ve smyslu akcentu zákonodárce směrem k chráněným hodnotám a při racionálním 

užívání této výkladové metody (v kontextu výkladových metod jiných), lze výslovné přihlášení 

zákonodárce i k ústavně konformnímu výkladu považovat za správné.  

Má-li výklad občanskoprávních norem respektovat obecné právní principy plynoucí 

z ústavního pořádku (viz výše důvodová zpráva), pak musí respektovat nosné principy svobody, 

právního státu (čl. 1 Ústavy ČR); k tomu s odkazem na Boguszaka uvádí Wintr: „Ideu právního 

 
67 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014,  

s. 41. 
68 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 147 – 148. 
69 Nález ÚS ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12, bod 65.  
70 Blíže viz tamtéž, bod 65. 
71 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 18. 
72 Jiná komentářová literatura hovoří nejen o nadbytečnosti normování ústavně konformního výkladu jako jednoho 

z druhů výkladových pravidel, ale i celkově o tom, že by bylo žřejmě lepší, kdyby občanský zákoník interpretační 

pravidla neobsahoval, blíže viz LAVICKÝ, P. a kol.Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 39 – 41. 
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státu nejlépe vystihuje zdvojený požadavek, aby relevantní společenské vztahy byly regulovány 

právem a právo bylo zachováváno.“73 Wintr k vymezení právního státu, které následně uvádí, že 

v nejobecnějším pojetí právního státu jej vystihuje dvojice principů, a to princip vázanosti státní 

moci zákonem dle čl. 2 odst. 3 Ústavy a „co není zakázáno, je dovoleno“ plynoucí z čl. 2 odst. 4 

Ústavy74, dále s ním související principy ochrany práv u nezávislého a nestranného soudu čl. 36 

odst. 1 LZPS,  právo na spravedlivý proces, princip právní jistoty75. 

 Odkaz na právní zásady, na nichž spočívá tento zákon a trvalý zřetel k hodnotám, 

které se tím chrání76 v textu ust. § 2 odst. 1 znamená, že výklad tzv. primárního objektu 

interpretace, jímž je konkrétní zákonné ustanovení (§ 2 odst.  2), jemuž dle dikce „nelze přikládat 

jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného 

úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu“, 

prováděný dle za pomoci standartních výkladových metod77, musí být rovněž konfrontován a 

nahlížen s přihlédnutím k jeho hodnotovému pozadí, tj. součástí komplexní interpretace směřující 

k nalezení pravého významu zákonného ustanovení, musí být i hledání konkrétních zásadami, na 

nichž o. z. spočívá, chráněných hodnot, jakož i dodržení požadavku trvalého zřetele k hodnotám 

zákonodárcem akcentovaných (tzv. sekundární objekt interpretace)78.  

Až pokud by se výklad zákonného ustanovení s takovými zásadami a hodnotami 

rozcházel, je nutno upřednostnit výklad podle „zásad a hodnot“ (sekundární objekt interpretace).   

„Jak § 2, tak § 3 zdůrazňují význam hodnot, které občanský zákoník chrání. To však neznamená, 

že by mělo být ignorováno jasné jazykové vyjádření zákonného ustanovení. Teprve tehdy, když se 

výklad podle slov rozchází s výkladem založeným na hodnotách, musí mu ustoupit.“79  

Právní zásady, na nichž spočívá o. z., mají na základě tohoto ustanovení důležitost při 

hledání samotného úmyslu zákonodárce a skutečného obsahu zákona80. Právní zásady v tomto 

ustanovení slouží ne „jako nástroj pro vyplnění mezer, ale naopak jako nástroj pro pochopení 

 
73 WINTR, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006. s. 201. 
74 Blíže viz tamtéž str. 201 – 202.  
75 Podrobně se kategorizaci a rozboru principů ústavního práva věnuje Wintr, lze tímto odkázat na jeho pojednání, 

blíže viz WINTR, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006. 

s. 181 – 206. 
76 K jejich bližšímu vymezení viz dále v tomto bodě u výkladu ust. § 3 o. z. 
77 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 149. 
78 Blíže viz tamtéž s. 149. 
79 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 152.  
80 „Zákonodárce si musí být vědom, že slova zákona nemusí vždy dokonale vyjádřit jeho úmysl, a proto ukládá soudci, 

aby tato slova zvažoval, poměřoval je právními principy a zásadami, nespokojil se jen s gramatickým výkladem a 

hledal skutečný obsah zákona.“ ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 2012, s. 63. 
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toho, co je psáno.“81 Přiléhavě tamtéž akcentuje Pelikánová, Pelikán, že druhý odstavec pak § 2 

není vůči prvnímu kontradiktorní, ale plyne z něho významné omezení: „zejména zásady, na nichž 

občanské právo spočívá, si totiž nejednou při použití na konkrétní případ mohou vzájemně 

protiřečit … Pokud mezi nimi zákonodárce jasně zvolil, musíme tuto volbu respektovat a nesmíme 

ji s poukazem na první odstavec měnit.“82 Tím však dle mého názoru nepozbývá na důležitosti 

nutnost důsledného vážení konkrétních dotčených zájmů (hodnot) a všech okolností konkrétního 

případu i následků rozhodnutí ve věci, zvláště v případech, kdy úmysl zákonodárce není důsledně 

promítnut do textu zákona či o tom vyvstávají důvodné pohybnosti (viz kapitola 3. 3 Ochrana 

slabší strany).     

 Jelikož je smyslem zákonných ustanovení ochrana jistých hodnot v souladu s 

deklarovaným úmyslem zákonodárce (ust. § 2 odst. 1 věta první), pak pro důsledné naplnění 

tohoto zákonodárcova úmyslu, dává sám nástroj k jeho naplnění, a sice možnost upřednostnění 

teleologického83 výkladu před výkladem pouze podle slov, pakliže by nevedly ke stejným 

výsledkům. Zákonodárce tak umožňuje se od zákonné dikce odchýlit84 či dokonce jít proti dikci 

příslušného zákonného ustanovení85 (arg. „musí mu ustoupit“) s odkazem na ochranu jistých 

hodnot a svůj definovaný úmysl k jejich ochraně.  

K významu ust. § 2 odst. 3 o. z. komentářová literatura uvádí, že „je jakousi brzdou a 

konkrétní pojistkou“ ve vztahu k předchozím dvěma. Je možno jej chápat tak, že v konkrétním 

případě se může ukázat nezbytné, aby všechna ostatní generální výkladová pravidla byla přebita 

hlediskem dobrých mravů, krutosti a lidského cítění.“86  I v případě, že by ani předchozí výkladová 

pravidla nepostačovala k důsledné ochraně hodnot, zde ve smyslu, že by výsledek takového 

výkladu nevedl k ochraně toho, co je považováno za dobrým mravům odpovídající a spravedlivé 

z pohledu obyčejného lidského cítění, pak je možné dané ustanovení s odkazem na ideu 

 
81 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 18. 
82 Tamtéž, s. 19; tímto se potvrzuje i obecný závěr o funkci právních zásad v části 1.     
83 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 152; za objektivně teleologický výklad 

jej označuje MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: 

Leges, 2013, s. 77, bod 40. 
84 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 19. 
85 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: 

Leges, 2013, s. 77, bod 40; shodně s ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 19. 
86 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 19. 
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spravedlnosti a ochranu dobrých mravů použít87. Hledisko spravedlnosti akcentuje jako určující 

kritérium při výkladu i použití právního předpisu důvodová zpráva.88  

Klíčový význam má v tomto ustanovení pojem „použití“, neboť se tím umožňuje přímá 

aplikace tohoto ustanovení za účelem ochrany spravedlivého a dobrým mravům odpovídajícího 

řešení věci. K tomuto ustanovení soud přihlíží i při vydávání konstitutivního rozhodnutí, což 

dovolací soud dovodil dokonce i pro vztahy řídící se ust. zák. č. 40/1964 Sb. (na základě ust. § 

3030 o. z. – k tomu i v kapitole 2. 2 Působnost ust. § 3030 o. z. a jeho význam). „… zákonodárce 

tu výslovně vyřešil otázku, zda i před 1. 1. 2014 byly dobré mravy obecným principem, ke kterému 

je třeba přihlížet při „použití právního předpisu“, tedy i při vydání konstitutivního rozhodnutí, či 

zda je bylo možno aplikovat jen v rámci § 3 odst. 1, resp. § 39 obč. zák. 1964.“89, 90  

Dovolací soud k významu ust. § 2 odst. 3 o. z. akcentoval další dva důležité závěry. Prvním 

je možnost použití dosavadní judikatury k ust. § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., za druhé prohlásil 

zásadu dobrých mravů za obecný princip výkladu i použití soukromoprávních norem: „uvedené 

ustanovení má význam nejenom interpretační, ale i význam aplikační a pro posouzení, zda výkon 

práva je či není v rozporu s dobrými mravy či dokonce nevede ke krutosti a bezohlednosti, urážející 

běžné lidské cítění, je zcela použitelná i dosavadní (četná) judikatura k ustanovení § 3 odst. 1 zák. 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. 

zn. 22 Cdo 4065/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 

2539/2017). V rozsudku ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3619/2015, uveřejněném pod č. 5 v 

časopise Soudní rozhledy, roč. 2016, Nejvyšší soud dovodil, že ustanovení § 2 odst. 3 o. z. zakotvuje 

zásadu dobrých mravů jako obecný princip, ovládající výklad i aplikaci občanskoprávních 

norem.“91, 92   

 
87 „Prostý rozpor s dobrými mravy podle této formulace by nestačil k neaplikovatelnosti pravidla, jestliže by nevedl 

také ke krutosti nebo bezohlednosti.“  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 17. 
88 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 63. 
89 Usnesení NS ČR ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2371/2014. 
90 Dále k tomuto ustanovení viz kapitola 4.1 Dobré mravy. 
91 Rozsudek NS ČR ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1063/2018. 
92 Blíže viz kapitola 4. 1. 



 

31 

 

 

K významu ust. § 3 o. z.93 zákonodárce v důvodové zprávě uvádí, že má interpretační 

význam a stanoví se jím „hlavní směrnice pro hledání a poznání skutečné zákonodárcovy vůle.“94 

V tomto smyslu ust. § 3 o. z. navazuje na ust. § 2 o. z. a je důležitým jádrem a východiskem pro 

správné pochopení postavení právních zásad v soukromém právu i pro správné pochopení 

hodnotového základu celého kodexu. Na jeho základě je možné zařadit právní zásady, na nichž 

spočívá o. z., mezi formálně uznané prameny práva v České republice. „Občanský zákoník z roku 

2012 vytváří prostor pro zařazení zásad, na kterých spočívá občanský zákoník, do rámce 

formálních pramenů českého občanského práva (§ 2 odst. 1, § 3).“95 Ve vymezení postavení 

právních zásad (dle ust. § 3 odst. 2 a § 3 odst. 3 o. z.) jako formálních pramenů práva spatřuji 

přínos nové právní úpravy.  

Neztotožňuji se tudíž závěrem konstatovaným v odborné literatuře uvádějícím, že význam 

ust. § 3 o. z. je: „…z praktického hlediska v podstatě pouze deklaratorní, neboť z ustálené 

rozhodovací praxe především Ústavního soudu vyplývá, že součástí právního řádu 

demokratického právního státu jsou i nepsané prameny, tedy i obyčeje a zvyklosti (viz Pl. ÚS 

33/97).“96 Z literaturou uvedeného nálezu Ústavního soudu vyplývá, že: „pramenem práva 

obecně, jakož i pramenem práva ústavního, a to i v systému psaného práva, jsou rovněž základní 

právní principy a zvyklosti.“97 ; což zřejmě měla na mysli i tato komentářová literatura. ÚS 

v daném nálezu soud sice označil za pramen psaného práva základní právní principy a zvyklosti 

(k jejichž rozdílnosti uvedl, že „hlediskem odlišujícím obecný princip a právní obyčej je zejména 

 
93 Které zní:  

„(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho 

rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. 

(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že 

a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí, 

b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, 

c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo 

však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých, 

d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, 

e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, a 

f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. 
 

(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva.“ 

 
94 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 64. 
95 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 123. 
96 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 53. 
97 Nález ÚS ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. 33/97.  
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míra jejich obecnosti“), sám ovšem dále konstatuje, že v systému psaného práva „má přitom 

obecné právní pravidlo charakter samostatného pramene práva pouze preater legem (čili, pokud 

psané právo nestanoví jinak). I v českém právu takto platí a je běžně aplikována řada obecných 

právních principů, které nejsou výslovně obsaženy v právních předpisech. Příkladem je právní 

princip, dle něhož neznalost práva neomlouvá, nebo princip nepřípustnosti retroaktivity…“98.  

Z literaturou citovaného nálezu ÚS vyplývá, že na právní principy bylo možno nahlížet 

jako na pramen práva preater legem, tj. nestanovilo - li psané právo jinak. Celkově pak 

pro podstatu našeho právního řádu spadajícího do kontinentálního právního systému založeného 

zásadně na právu psaném, bylo (a je vždy) nutné zvažovat, v jakém významu a rozsahu je možné 

nepsané prameny práva do psaného systému „zasadit“ , aby byl závěr o takovém použití legitimní. 

Proto přestože sama jsem zastáncem důsledné potřeby ochrany hodnot právními zásadami i za 

předchozí právní úpravy představovaných99, zastáncem nutnosti ochrany požadovaného cíle všemi 

dostupnými cestami, nemohu vyslovit přesvědčení o všeobecné a nezpochybnitelné jistotě jejich 

postavení v systému práva psaného, jak, jeví se, činí výše uvedená komentářová literatura. 

Důkazem této pochybnosti byla i samotná rozhodovací praxe za účinnosti obč. zák.   

Jsem přesvědčená o možnosti konstatovat, že dle převažujícího právního názoru, bylo za 

dřívější právní úpravy za platné právo považováno stejně jako dnes výlučně právo psané.100 Právní 

obyčeje nebyly považovány za pramen práva101, tyto však bylo nutno odlišovat od zvyklostí, a to 

těch, na něž zákon sám odkázal (o zákonné dovolení použití zvyklosti), i zde byl ovšem pramenem 

práva sám zákon na zvyklost odkazující, nikoli tato zvyklost102. Jednalo se o úpravu fragmentární. 

Obchodní zákoník na užití obchodních zvyklostí odkazoval výslovně v ust. § 1 odst. 2, ale obč. 

zák. nikoli. Dále pak obč. zák. znal použití dobrých mravů, obchodní zákoník normoval zásadu 

poctivého obchodního styku.103 K možnosti užití zásad, na kterých zákon spočívá (tehdy obchodní 

zákoník, obč. zák. takové ustanovení neměl), odborná literatura uvádí: „V této souvislosti je 

nejspornější použití (aplikace) právních zásad, ke kterým např. výslovně odkazuje závěr § 1 odst. 

2 obchodního zákoníku, …(občanský zákoník obdobné ustanovení nemá). Ani v tomto případě však 

nejde o přirozenoprávní obecné zásady, nýbrž se jedná o zásady, o které se opírá „tento zákon“. 

Jinak řečeno, jde o celkem zřetelný odkaz na výklad (interpretaci) per analogiam, přičemž 

 
98 Nález ÚS ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. 33/97. 
99 Viz i kapitola 2. 2.  
100 Blíže viz KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Čtvrté, aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: ASPI. 2005. s. 117. 
101 Blíže viz tamtéž str. 119; shodně GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 77. 
102 Blíže viz KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Čtvrté, aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: ASPI. 2005. s. 119. 
103 Shodně blíže viz tamtéž str. 119-120.  



 

33 

 

 

analogia legis tu už zřejmě přesahuje do analogie iuris…“.104 Právní zásady, na nichž obch. zák. 

spočíval, tak měly zcela jistě význam při nutnosti výjimečného postupu pomocí analogie.105 

Obecné zásady soukromého práva byly obecně užívány při analogii iuris i v právu občanském106. 

Přirozené zásady právní či obecné právní zásady pak byly dovozovány judikaturou z ústavního 

pořádku, často až u vrcholných soudních instancí107. Právní zásady tím neztrácely na důležitosti 

a významu, ovšem argumentační cesta k jejich interpretaci i aplikaci v soukromoprávních 

vztazích byla složitější. Pokud navíc právní zásady kolidovaly s výslovným zákonným zněním, 

nebylo vůbec jednoduché, jak se k jejich postavení, tj. k přímé aplikaci právní zásady proti 

zákonnému textu, a to i vzhledem k hierarchii pramenů práva (psaného práva), postavit.  

O tom dle mého názoru svědčí i známý letitý spor mezi ÚS a většinovým názorem NS vžitý 

pod názvem „nabytí od nevlastníka“, který je podrobně vylíčen v nálezu ÚS ze dne 17. 4. 2014, 

sp. zn. I. ÚS 2219/12. Za předchozí právní úpravy nebylo možné kromě zákonem stanovených 

případů nabýt nemovitost od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele a NS zastával většinově 

názor, že dobrá víra dalšího nabyvatele nemůže (až na zákonem uvedené případy) převážit nad 

vlastnickým právem původního vlastníka. Dobrá víra byla zvažována obecnými soudy (i NS) 

v posuzovaných případech toliko při možnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti vydržením 

tak, jak tuto podmínku nabytí vlastnického práva upravoval obč. zák. Ústavní soud vyřešil ochranu 

střetu vlastnického práva původního vlastníka a dobrověrného nabyvatele nemovitosti i přes 

absenci takové zákonné možnosti (resp. de facto i přímo proti dikci zákonného textu upravujícího 

 
104 Tamtéž str. 120. 
105 Viz i dikci ust. § 1 odst. 2 obch. zák. a zde uvedenou posloupnost při užití „…není-li jich, podle zásad, na kterých 

spočívá tento zákon“.  
106 Blíže viz KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Čtvrté, aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: ASPI. 2005. s. 131. 
107 Viz např. „Pacta sunt servanda je všeobecně uznávanou právní zásadou a soudy právního státu z ní nemohou 

ústavně nekonformní interpretací zákoníku práce vyjímat smlouvy uzavírané z vůle státu poukazem na údajnou 

absenci hmotněprávní normy a doktrínu izolovanosti pracovního práva.“ Nález ÚS ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 

531/06; „Spor o  právo jako typické  řízení kontradiktorní předpokládá ovšem  přiměřenou   součinnost   (aktivitu)   

všech   na   řízení zúčastněných  stran   (účastníků  řízení);  je-li   tato  procesní součinnost  ztěžována záměrným  

jednáním jedné  z nich,  přináleží obecným soudům, aby využitím všech procesních nástrojů, které jsou jim  ex lege  k 

dispozici,  dbaly na  to, aby  navzdory tomu mohly dospět  k  meritornímu  rozhodnutí;  je  proto porušením ústavních 

principů (zásad spravedlivého procesu), jestliže obecné soudy při výkonu spravedlnosti postupují jinak.“ Nález ÚS 

ze dne 4. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 80/96;  „…jsou zajedno v tom, že uzavřely-li subjekty práva smlouvu na základě 

ustanovení zjevně dispozitivního charakteru, je třeba v souladu se zásadou autonomie vůle, jíž se řídí občanskoprávní 

vztahy (srov. § 2 odst. 3 obč. zák.), z takové smlouvy vycházet. Zásada pacta sunt servanda (srov. čl. 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod) se přitom uplatní i tehdy, byla-li by taková smlouva pro některou ze smluvních stran 

nevýhodná (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 55/2004, anebo usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2893/2007).“ Rozsudek NS ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 26 Cdo 853/2007; 

„Ostatně i nepojmenovaná smlouva je stejně závazná jako pojmenovaná, jeli uzavřena po právu. Jde o důsledek 

plynoucí ze zásady „pacta sunt servanda“, která je jednou z předních zásad plynoucí i z článku 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod.“ Rozsudek NS ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 55/2004. Vše uspořádáno in: Lavický, 

P. Přehled judikatury ve věcech soukromého práva. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2013. s. 213 (nález sp. 

zn. 531/06), s. 242 (nález III. ÚS 80/98), s. 190 (NS 26 Cdo 853/2007) a s. 187 (NS 28 Cdo 55/2004).  
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způsoby a důvody vzniku vlastnického práva) ve prospěch ochrany dobrověrného nabyvatele, a to 

po testu proporcionality, při příklonu ve prospěch obecné idey spravedlnosti, resp. obecných 

principů.108 ÚS svůj názor odůvodnil tak, že: „je třeba zdůraznit, že na straně dobrověrného 

nabyvatele stojí též širší zájem na zachování a nesnížení důvěry jednotlivců v akty veřejné moci. 

Ústavní soud opakovaně konstatoval, že "z ústavněprávního hlediska nelze akceptovat, aby jeden 

státní orgán při výkonu veřejné moci autoritativně přezkoumal a osvědčil, respektive konstituoval, 

ve prospěch konkrétní osoby určité právo, na jehož existenci tato osoba spoléhá v důsledku dobré 

víry ve správnost aktu státu, a aby následně jiný státní orgán, ve zcela jiném řízení, téže osobě 

totéž právo odňal jako důsledek toho, že jeho původní rozhodnutí bylo údajně vadné" [nález sp. 

zn. IV. ÚS 42/09 ze dne 29. 12. 2009 (N 260/55 SbNU 509), bod 23; obdobně též shora citovaný 

nález sp. zn. I. ÚS 398/04]. … Ústavní soud tak shrnuje, že i podle úpravy účinné do 31. 12. 2013 

bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, 

a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí (respektive v oprávnění 

převodce-nevlastníka převést vlastnické právo k dané nemovitosti). Tato dobrá víra nabyvatele 

totiž musí obecně požívat totožné ústavní ochrany jako vlastnické právo původního vlastníka, 

neboť vychází z fundamentálních principů právní jistoty a ochrany nabytých práv a souvisí též 

s nezbytnou důvěrou jednotlivců v akty veřejné moci.“109 Nelze ovšem v dané souvislosti 

opomenout skutečnost, že závěr Ústavního soudu nebyl přijat oprávněně zcela jednoznačně110, 

neboť i sama argumentační stránka ÚS nabízí spoustu protiúvah. Stran mnou sledované 

argumentace se sluší uvést, že pokud v daném případě ÚS „konstituoval“ možnost originárního 

nabytí vlastnického práva dobrověrným nabyvatelem na základě obecného principu (zejména) 

dobré víry, jednak se jeho argumentace neopírala o argumentaci pramenů práva (přitom 

v předchozím nálezu Pl. ÚS sp. zn. 33/97 uvedl právní zásady jako pramen práva preater legem, 

nestanoví-li psané právo jinak x ale v tomto případě jinak právo stanovilo, když výslovně dobrou 

víru umožnilo jako důvod pro nabytí vlastnictví nemovitosti v případě vydržení), jednak lze vidět, 

že se tím nutně ÚS střetával se svojí ústavní pozicí negativního zákonodárce a právo zde tvořil, 

nikoli nalézal (byť s odkazem na dlouhodobou nečinnost zákonodárce). Nutno říci, že ať již je 

 
108 „Podle ustálené judikatury Ústavního soudu při střetu dvou základních práv musí obecné soudy nejprve rozpoznat, 

která základní práva jednotlivých účastníků sporu jsou ve hře, a poté, s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem 

daného případu, musí rozhodnout tak, aby je-li to možné, zůstalo zachováno z obou základních práv co nejvíce, a 

není-li to možné, pak dát přednost tomu základnímu právu, v jehož prospěch svědčí obecná idea spravedlnosti, 

respektive obecný princip [výše citovaný nález sp. zn. I. ÚS 353/04, nález sp. zn. I. ÚS 3571/10 ze dne 12. 5. 2011 (N 

91/61 SbNU 415) či výše citované nálezy sp. zn. Pl. ÚS 34/09 a sp. zn. I. ÚS 1826/11].“ Tamtéž bod 36. 
109 Tamtéž bod 40. 
110 „Ústavní soud zdůrazňuje, že nepřehlédl, že většina odborné civilistické literatury se k obecné možnosti nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka na základě dobré víry podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 

nekloní.“ Tamtéž bod 52. 
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výsledek jakkoli dobře myšlený, je každý takový zásah do dělby moci ve státě, vždy a za každé 

situace nutně krajně nežádoucí. Proto i takové závěry důvodně vyvolávaly reakce odborné 

veřejnosti.  

Při úctě k názorům o jistotě postavení právních zásad za předchozí právní úpravy111, musím 

přesto uzavřít, že legislativní zakotvení právních zásad v právu psaném (výslovný zákonný odkaz 

na jejich užití) považuji za cestu vhodnější, a to nejen pro výše uvedené problematické postavení 

i pro právní veřejnost, ale zvláště pak proto, že normy občanského práva mají sloužit běžným 

lidem v jejich denních situacích a rozhodně je pro takové adresáty důležitým, co text samotný 

uvádí, neboť právě tím se pro ně akcentuje, co jest právem.  

Jsou-li nyní zákonem uznaným pramenem práva v České republice i právní zásady, pak ve 

spojení i s výslovným apelem zákonodárce v ust. § 2 o. z., se situace dle mého názoru významně 

zjednodušuje, legitimizuje a právo se stává čitelnějším i pro jeho běžné uživatele. „Kardinální 

význam má navrhované znění § 2 odst. 3, jež lze podle mého názoru přivítat, dokonce s potleskem. 

Autor velmi potřebně expressis verbis – dává přednost obecně uznaným právním zásadám, jimi 

chráněným hodnotám i smyslu zákona před doslovným zněním jeho textu.“112   

V souladu se zněním o. z., je tak dle mého názoru, přiznáván právním zásadám význam 

jiný než dle právní úpravy předchozí, resp. jsou jinak výslovně zákonně pojímány, což je ovšem 

v systému práva psaného zásadní skutečností. Na základě ust. § 2 odst. 1 o. z. jsou právní zásady, 

na nichž o. z. spočívá, důležitým materiálním hlediskem práva psaného (text zákonného 

ustanovení doplňují jistým hodnotovým významem – viz výše). Právě proto, že jsou právní zásady 

formálním pramenem práva a každé interpretované ustanovení jim musí odpovídat, utváří se 

zákonný rámec jejich zvažování v každodenní praxi, stejně jako u obecných soudů (zejména právě 

ve spojení s konkrétní právní normou, kterou pomohou interpretovat). Na základě těchto 

zákonných ustanovení vystupují totiž do popředí nejen při výkladu každého ustanovení 

soukromého práva, tj. při interpretaci práva psaného, ale právě pro výslovné zákonné postavení 

právních zásad jako pramene práva, za jistých podmínek i pokud „psané právo jinak stanoví“ (ust. 

§ 2 odst. 1 věta druhá o. z. - viz i výklad výše).  

Zákonodárce tím klade větší zodpovědnost na odůvodnění individuálního aktu aplikace 

práva, neboť je požadována konfrontace každého výsledku individuální aplikace práva právě i 

 
111 Viz komentářová literatura výše; dále např. viz Selucká: „Zástáváme názor, že není nutné, aby byly zásady 

soukromého práva přímo pozitivně právně definovány právními normami, ale dostačující skutečností pro jejich 

existenci a aplikaci je v duchu Ústavy jejich právně filosofické dovození z přirozené podstaty člověka jakožto jedinečné 

bytosti mající specifické atributy v řádu bytí.“ SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná 

evropská právní úprava prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 2. 
112 DAVID, Ludvík. K „prvním sto jedněm“ nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2002, č. 3, s. 94; 

pozn. dnešní ust. § 3 odst. 3 o. z. 
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s právními zásadami již právě proto, že jsou zákonem akcentovány jako formální prameny 

práva. Nemyslím si z těchto důvodů, že jde o pouhé deklarování, ale že má toto zásadní praktický 

význam již z důvodu, že je skutečnost postavení právních zásad v systému psaného soukromého 

práva stanovena najisto přímo zákonem.  

Jinak řečeno: byť nelze upřít zásadnost významu právních zásad i za předchozí právní 

úpravy, přesto jejich legislativní ukotvení považuji za přínosné, neboť zákonné zařazení do okruhu 

pramenů práva přispívá k vyšší právní jistotě a čitelnosti textu jeho jednotlivých ustanovení, 

zvláště běžným lidem. Hodnotový akcent zásad zákonem přikázaný při výkladu zákonného textu 

pak může zcela jistě přispět k vyšší právní kultivovanosti i v běžném, každodenním životě.  

Domnívám se, že zákonodárce tímto svým postupem potvrdil důvodnost závěru, že je 

nutno Českou republiku považovat za zemi výlučně psaného práva, v níž se nepsané prameny 

uplatňují pouze tehdy, pokud se jich zákon dovolává113. Závěr opačný se totiž vždy zcela nutně 

střetává s právní jistotou (již tím, že je nutné hledat způsob, jak konkrétní nepsaný právní „nástroj“ 

legitimně v kontinentálním právním systému za pramen práva, zvláště v případech kolize se 

zákonným textem, označit), čímž může takový závěr kolidovat i se základní podstatou a 

pojetím kontinentálního právního systému (založeného zvláště na právu psaném), tj. s typem 

právní kultury, k níž se Česká republika hlásí. Takový postup se pak vždy musí dít s velkou 

obezřetností, aby nebyl narušen princip dělby moci ve státě a aby moc soudní právo nevytvářela, 

ale skutečně nalézala. Zákonodárce tyto praktické a zásadní otázky zahrnutím právních zásad do 

pramenů práva občanského (potažmo soukromého) eliminoval, což je pouze ke chvále.  

Je třeba si ovšem dále uvědomit, že občanské právo má sloužit běžným lidem 

v každodenním styku a občanský zákoník je jeho základním pramenem. Není důvodu požadovat 

po běžných lidech (uživatelích o. z.) dovozování něčeho, k čemu se chce zákonodárce hlásit a 

co má být jeho úmyslem i vůlí. Tímto zahrnutím (např. výslovným prohlášením povinnosti jednat 

v právním styku poctivě – k tomu dále), dal zákonodárce i zcela jasný apel k moralizaci právního 

styku, příklonu k materiální podstatě práva, což má významný výchovný efekt (např. právě u 

zásady poctivosti k renesanci hodnoty čestnosti jednání v běžném životě, což má značné právní 

důsledky, jichž jsem jako právní praktik často svědkem a jsem za to upřímně ráda). Nepřímo tím 

může opět nastat větší důvěra občanů v právo, neboť právě apel k hodnotovému základu a 

výslovný příkaz k aplikaci práva způsobem respektujícím jeho zásadní hodnoty je tím, co může 

 
113 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., s. 120; s tímto závěrem nesouhlasí výše uvedená komentářová literatura, a to právě z důvodu jí 

citovaného nálezu Pl. ÚS 33/97 – blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 53. 
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pevně svázat obecný soukromoprávní předpis právní jistotou stran jejího jádra, podstaty, a co může 

být důstojnou obranou proti „účelovému výkladu“, ale i častým novelizacím.   

Ust. § 3 odst. 1 o. z. je zdůrazněním přihlášení se zákonodárce k některým stěžejním 

hodnotám, k zásadám přirozeného práva114, které má v úmyslu chránit. Výslovně zde zákonodárce 

vyzdvihuje svobodu, důstojnost a přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí a štěstí rodiny a 

osob mu blízkých. Zároveň ovšem stanoví meze výkonu a meze poskytované ochrany, neboť 

ochrana je poskytována do té míry, kdy vykonávání nesmí působit bezdůvodnou újmu druhým. 

V tomto ustanovení lze tudíž spatřovat dvě vzájemně se vyvažující základní zásady (jedny 

z hlavních zásad) soukromého práva, a sice zásadu autonomie vůle a zásadu neminem laedere.115 

Zákonodárce akcentuje význam tohoto ustanovení jako vyjádření účelu zákona, vodítko při řešení 

složitých právních případů.116 Pro univerzální subsidiární použitelnost obecného práva 

občanského pro celé právo soukromé, tak může toto ustanovení představovat i podpůrné vyjádření 

účelu zvláštních právních úprav. 

Ochrana důstojnosti člověka, jeho svobody a jeho přirozeného práva brát se o vlastní štěstí 

v nejširším slova smyslu, tj. dělat to, co jej a osoby mu blízké činí šťastným, (pokud tím nebude 

působit bezdůvodnou újmu druhým), je tak vůdčí myšlenkou kodexu.  

Ochrana svobody, zásada autonomie vůle je proto jedním z nosných pilířů výstavby 

soukromoprávního kodexu, což zákonodárce akcentuje i na jiných místech důvodové zprávy117. 

Jedním118 ze zákonných limitů svobody člověka činícího cokoli, co jej činí šťastným, je způsobení 

bezdůvodné újmy jinému. „Základním hodnotovým východiskem OZ je lidská důstojnost a 

svoboda. Ovšem nikoli neomezená svoboda člověka, nýbrž respektujícího svobodu druhého.“119 

Souhlasím s komentářovou literaturou, že pojem „důvodnost“ újmy je nutno chápat velmi 

restriktivně ve smyslu legitimity takové újmy120, resp. ve smyslu legitimity zásahu do svobody, 

důstojnosti, štěstí jiného, proto k zásahu do takové sféry druhého bude člověk beroucí se o své 

štěstí v nejširším slova smyslu oprávněn, pouze bude-li k němu mít jistý oprávněný (ze zákona 

 
114 Viz též ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 

2012, str. 64.  
115 Shodně tamtéž str. 65; shodně i ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 23. 
116 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 64. 
117 Blíže viz tamtéž str. 49 – 50. 
118 K autonomii vůle a jejím limitům viz kapitola 3, bod 3. 1 Zásada autonomie vůle. 
119 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013. 

s. 81, odst. 6. 
120 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 24. 
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dovoditelný) důvod, jinak by nemohl být zásah spravedlivým. Nelze bez dalšího (legitimního 

důvodu) upřednostnit štěstí jednoho člověka před štěstím jiného.  

V ust. § 3 odst. 2 o. z. má být dle slov zákonodárce vypočten demonstrativní katalog 

právních zásad, na nichž soukromé právo spočívá (arg. „spočívá zejména na zásadách“). Tuto 

skutečnost zákonodárce potvrzuje v odst. 3., když se odkazuje na další obecně uznané zásady 

spravedlnosti a práva. Pramenem práva dle o. z. proto jsou právní zásady výslovně v zákoně 

uvedené, a to nejen v ust. § 3 odst. 2 o. z., ale i další zásady normované v jiných zákonných 

ustanoveních (např. ust. § 3 odst. 1, § 6, § 8), stejně tak ovšem i další obecně uznané zásady 

spravedlnosti a práva (ust. § 3 odst. 3 - k nim dále v tomto textu).   

Zákonodárce v důvodové zprávě akcentuje, že: „v druhém odstavci jsou koncentrovány ty 

právní zásady, k nimž osnova považuje za správné se soustředěně přihlásit. Sleduje se při nich 

hodnotová stupnice, k níž celá stavba zákoníku lne. Důraz na obecné zásady právní však osnova 

zákoníku podtrhla i na jiných místech a některé další zvlášť zmiňuje jinde (např. zákaz šikany, 

ochranu dobré víry atd.).“121  Jinými slovy zákonodárce v ust. § 3 odst. 2 o. z. dle jeho slov 

akcentuje jistou hierarchii hodnot, které chce chránit. Zároveň akcentuje, že další právní zásady 

jsou uvedeny i jinde v zákoně.   

Komentářová literatura k „hodnotové stupnici“ uvádí, že: „Ve skutečnosti ne vše, co se v § 

3 odst. 2 o. z. vypočítává, má povahu zásady a stejně tak lze v tomto ustanovení jenom obtížně 

vidět jakýkoli systém. V demonstrativním výčtu nejsou obsaženy ani všechny typické 

soukromoprávní zásady. Některé z nich lze sice nalézt v jiných ustanoveních, např. autonomii vůle, 

ochranu slabší smluvní strany, princip poctivosti, ochranu dobré víry, apod., ale ani v nich nejsou 

všechny stěžejní zásady. Především to platí pro absentující vyjádření principu rovnosti, přestože 

ten je spolu se zásadou autonomie vůle zásadou charakterizující celé soukromé právo. Tato 

okolnost popírá i tezi, že by § 3 odst. 2 měl vyjadřovat stupnici hodnot, popř. že by hodnoty v něm 

vyjádřené měly mít automaticky vyšší váhu než jiné hodnoty zasluhující ochrany, které však 

občanský zákoník explicitně neformuluje.“122  

Lze souhlasit s tím, že ne všechna ustanovení mají povahu právní zásady. K tomuto závěru 

dospívá i další komentářová literatura, po provedení Dworkinovy analýzy, když uvádí, že některé 

z těchto případů (konkrétně písm. a), b), e) předmětného ustanovení) nepředstavují právní zásady, 

ale hodnoty či politiky (cíle, jichž se má dosáhnout), a právní zásady jsou cestami, jak těchto cílů 

 
121 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012. s. 65. 
122 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 58. 
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dosáhnout, tj. že zařazením těchto politik do právních zásad dochází ke smísení politik a principů 

123. Těmto závěrům nelze upřít při pohledu na dikci zákonných ustanovení racionálnost.  

Přesto však zákonné ustanovení zní ve prospěch nejen právních zásad, ale i ochrany jistých 

zvláště akcentovaných hodnot, k nimž se kodex chce soustředěně přihlásit, byť své prohlášení 

zákonodárce odkazem i na jiné právní zásady zčásti relativizuje („…koncentrovány ty právní 

zásady, k nimž osnova považuje za správné se soustředěně přihlásit. Sleduje se při nich hodnotová 

stupnice, k níž celá stavba zákoníku lne. Důraz na obecné zásady však osnova zákoníku podtrhla 

i na jiných místech a některé další zvlášť zmiňuje jinde…“124). Tato relativizace mohla vzniknout 

dost možná právě smísením politik a právních zásad. Bylo by zjevně srozumitelnějším, pakliže by 

zákonodárce formuloval v daném ustanovení toliko pouze právní zásady (jako prameny práva, tj. 

formálně uznané zdroje při dosahování požadovaného cíle) a v jiném, samostatném ustanovení 

mohl vytčit hodnotový manifest celého kodexu v podobě jím zamýšlených dosahovaných cílů. 

Smísení v jedno ustanovení může vyvolávat obtíže při čtení textu, což se prokazuje i 

zákonodárcovou „relativizací“ v důvodové zprávě.   

Při samostatném pohledu toliko na výslovný příklon, akcent zákonodárce k ochraně 

hodnot (cílů k dosažení), což se děje v písm. a), b), e), lze říci, že jsou zde zdůrazněny některé 

z hodnot, z nichž většina z nich (kromě manželství) jsou součástí širšího pojmu ochrany 

ústavněprávních základních práv a svobod (vyplývajících zejména z LZPS) a jsou v tak obsaženy 

již i v pokynu výkladu práva psaného dle ust. § 2 odst. 1 o. z. Je možné položit si otázku, zda právě 

proto, že některé z nich, tj. život, zdraví, svobodu, čest, důstojnost a soukromí – písm. a); rodinu, 

rodičovství, (navíc) manželství – písm. b); ochranu vlastnického práva – písm. e); zákonodárce 

výslovně vytčil v ust. § 3 odst. 2 o. z. k primární ochraně cílů, jichž má soukromé právo dosahovat, 

zda v tomto smyslu nemohou tyto hodnoty být zvažovány jako určené k možné prioritní ochraně 

při kolizi s politikami (cíli) jinými. Výše u výkladu ust. § 2 o. z. bylo konstatováno, že druhý 

odstavec § 2 není vůči prvnímu kontradiktorní, ale plyne z něho významné omezení: „zejména 

zásady, na nichž občanské právo spočívá, si totiž nejednou při použití na konkrétní případ mohou 

vzájemně protiřečit … Pokud mezi nimi zákonodárce jasně zvolil, musíme tuto volbu respektovat 

a nesmíme ji s poukazem na první odstavec měnit.“125 Zde se nestřetávají zásady (cesty k dosažení 

cíle), ale hodnoty (samotné cíle). Přesto však se domnívám, že obdobná úvaha nebude nepřiměřená 

 
123 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 25-26. 
124 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012. s. 65. 
125 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 19. 
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a minimálně bude možné zvažovat, že součástí odpovědného odůvodnění každého rozhodnutí by 

měl být argument, proč přes výslovný apel zákonodárce k ochraně jistých hodnot je poskytnuta 

přednost ochraně cíle jiného (po řádném proporcionálním testování), který výslovně 

zákonodárcem akcentována nebyl (nebo alespoň ne v tomto odstavci akcentujícím hodnotovou 

stupnici). Již zde je opět vidět, že by hodnotovému manifestu slušelo samostatné ustanovení a že 

je nutné odlišovat hodnotové cíle, jichž se má dosahovat a způsoby k jejich dosažení.  

K potvrzení této domněnky lze odkázat na ideová východiska přípravných prací k o. z. 

„Bude účelné vyjít z konstrukce, že i pro privátní sféru je nejcennější hodnotou svobodný člověk a 

jeho přirozené právo dbát o vlastní rozvoj a štěstím jakož i o rozvoj a štěstí své rodiny, způsobem, 

který nepoškozuje jiné, a že toto umožnit a chránit je základní účel úpravy občanského práva. 

Úprava majetkových práv …nemůže být účelem sama o sobě, ale jen prostředkem k prosazování 

základního cíle zákoníku.“126 Melzer, Tégl přiléhavě uvádí: „Na prvním místě je akcentován 

svobodný člověk, jako nejvyšší hodnota soukromého práva. … Následuje soubor společenských 

institucí, které jsou zákonem zvláště chráněny a které jsou tak vyzdvihnuty k právním institucím, v 

nichž se realizují hodnoty s nejintenzivnější právní ochranou: člověk, rodina, svobodná lidská 

vůle a vlastnictví. Význam explicitního zakotvení těchto hodnot je zejména interpretační.“127   

V tomto duchu, tj. pro přesvědčení, že je nutno oddělit politiky (cíle) a právní zásady 

(způsob, jak cíle dosáhnout), bude proveden i výklad ust. § 3 odst. 2 o. z.  Nejdříve si dovoluji 

pojednat o významu chráněných hodnot. 

Pokud by se střetly hodnoty zde vytčené, zejména základní práva a svobody, je jistě na 

místě použití testu proporcionality a je nutno mít na zřeteli jejich ústavně právní zakotvení a sílu. 

Je ovšem vzhledem k výčtu hodnot v ust. § 3 odst. 2 o. z. možné zvažovat, že byť až na manželství 

jsou tyto hodnoty chráněny rovnocenně na ústavní úrovni, je možná právě z důvodu, že jsme 

v právu soukromém (ne v ústavním), kde mají základní práva a svobody prozařovat nepřímo (viz 

výše) a je proto možno výslovný akcent zákonodárce k ochraně jistých hodnot (života, zdraví 

apod.) a dokonce ke zvláštní ochraně (i) manželství, a dále rodiny a rodičovství, a to právě pro 

svůj význam takového díle pro právo soukromé, zvláště pak občanské, považovat v intencích 

konkrétní věci za opodstatněný. Tyto úvahy jsou hledáním možné cesty, nikoli závěrem 

kategorickým a jsou vyslovovány při respektu k právní síle i jiných ústavně zakotvených 

základních práv a svobod. 

 
126 ELIÁŠ, Karel a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. Praha: 

Linde, 2001. s. 101, bod 1.1. 
127 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013. 

s. 81, odst. 3. 
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U výkladu ust. § 3 odst. 2 písm. b), kterému se věnuji podrobně v kapitole 5. 1 Stručný 

exkurs do rodinně právní problematiky, se pokouším o bližší rozvedení těchto úvah, když hodnoty 

pod písm. b) zákonodárce akcentuje pod zvláštní zákonnou ochranou a pokouším se najít 

konkrétní možné cesty výkladu takového ustanovení a možné projevy v aplikační praxi. 

Odkazuji na příslušnou část předkládané práce.  

V ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákonodárce akcentuje zásadní hodnoty spojené s člověkem jako 

ústředním pojmem, osou celé právní úpravy (ve spojení s ust. § 3 odst. 1 se jedná o tzv. 

antropocentrický charakter právní úpravy128). Akcent k ochraně „vyšších“, člověku nejcennějších 

hodnot, se tak vzhledem k deklarovanému antropocentrickému pojetí o. z. nabízí. Přestože 

hodnoty pod písm. a) jsou hodnotami chráněnými LZSP a jejich ústavní síla převyšuje sílu o. z.129, 

je možné, že právě skutečnost jejich zákonného akcentu pro zásadnost ochrany člověka a atributů 

zde uvedených, může v konkrétním střetu s hodnotou jinou v soukromém právu nabýt na relevanci 

a může posloužit při odůvodnění příklonu k takové hodnotě. Jinak řečeno, domnívám se, že 

ochrana člověka jako středobodu nové právní úpravy, může nabýt na významu při kolizi 

s hodnotami jinými, byť rovněž pro občanské právo významnými.   

Ve vztahu k politice ochrany vlastnického práva v písm. e) nelze než konstatovat, že 

ochrana vlastnického práva patří rovněž k jedněm z nejvýraznějších projevů ochrany základního 

práva v soukromé sféře, a to i pro zkušenosti z dob minulých. Velmi citlivě, přitom právně zásadně 

přiléhavě akcentuje komentářová literatura: „Život v moderní společnosti je velmi úzce spjat 

s majetkem, zbavit někoho majetku s sebou zpravidla nese i ohrožení jeho cti, důstojnosti ale 

dokonce i ohrožení jeho rodiny.“130 Tímto se okruh chráněných hodnot člověk, jeho rodina a 

majetek v tomto smyslu propojuje a uzavírá, čímž se i akcent zákonodárce k ochraně zvláště 

akcentovaných hodnot, či ke směřování k takovým cílům, stává přehlednějším. 

Dalším ustanovením, nyní již majícím normovat právní zásadu, v písm. c), je ochrana 

slabšího z jistých důvodů znevýhodnění a má představovat legální výjimku ze zásady rovnosti 

 
128 Na tento odkazuje např. i MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 

117. Praha: Leges, 2013. s. 81, odst. 4. Antropocentrické pojetí, a s tím spojený důraz na autonomii vůle, zdůrazňuje 

i důvodová zpráva: „Návrh vychází z ideje, že funkční určení soukromého práva je sloužit člověku jako prostředek 

k prosazování jeho svobody. … Osu celé právní úpravy představuje člověk a jeho zájmy.“ ELIÁŠ, K. a kol. Nový 

občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, str. 49-51.   

 „Nový občanský zákoník je antropocentrický. Je to zákon o lidech a pro lidi. Dokonce se nebojí prostého slova 

„člověk“ a užívá jej mnohem častěji, než dosavadní, poněkud odlidštěný termín „fyzická osoba“, jaký převažuje 

v občanském právu dnes. Tato drobná terminologická změna možná názorně dokumentuje posun k přirozenoprávnímu 

přístupu, který autoři zákoníku zvolili.“ KORBEL, F. Lidé v novém občanském zákoníku. Právo & byznys. 2013.  

Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/infocentrum/media/441-lide-v-novem-obcanskem-

zakoniku. 
129 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 27. 
130 Tamtéž str. 29. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/infocentrum/media/441-lide-v-novem-obcanskem-zakoniku
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/infocentrum/media/441-lide-v-novem-obcanskem-zakoniku
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dorovnáním faktické nerovnosti mezi stranami. Ochrana slabšího slouží k důslednému naplnění 

zásady autonomie vůle, a tím i k ochraně svobody, čímž se tento způsob připíná k požadovanému 

cíli (ochrana svobody). K podrobnému rozboru ochrany slabší strany odkazuji na kapitolu 3. 2 

Ochrana slabší strany.  

Část věty za středníkem o tom, že „nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní 

neschopnosti k újmě druhých“ má být konkretizací zákazu zjevného zneužití práva (ust. § 8 o. 

z.)131; shodně.132 Obdobně uvádí blízkost k zákazu zjevného zneužití práva i další odborná 

literatura133. Mám za to, že daný projev zákazu zneužití práva by bylo možné dovodit z obecné 

klauzule v ust. § 8 o. z. a že v daném textu působí spíše nekonzistentně, neboť není zcela zřejmé, 

zda „vlastní neschopnost“ je myšlena ve vztahu ke znevýhodnění uvedenému v části věty před 

středníkem či již obecně. 

První obecnou právní zásadou v daném odstavci „smlouvy mají být splněny“ (pacta sunt 

servanda) nalezneme v ust. § 3 odst. 2 písm. d) o. z. Ve stručnosti lze k podstatě této zásady uvést, 

že jde o jednu z uznaných právních zásad mající v právu své pevné místo. „Zásada smlouvy mají 

být splněny (pacta sunt servanda) je v právní vědě dlouho samozřejmostí.“134 Tato zásada je 

považována za jednu z nejobecnějších zásad soukromého práva, pravidlo dovozované z LZPS135 

a její podstatou je, že uzavřené smlouvy musí být splněny; porušení uzavřené smlouvy je 

porušením práva.136 Porušením práva ovšem nebude zrušení či změna smlouvy způsoby zákonem 

předvídaným (zákonné důvody odstoupení či výpovědi, změna okolností či stranami dohodnutý 

důvod jejího ukončení).137 Ke vztahu této zásady k zásadě svobody jednotlivce a naplnění 

požadavku rovnosti uvádí přiléhavě Selucká s odkazem na známý komentář Roučka, Sedláčka: 

„Již J. Sedláček odkazuje v komentáři k obecnému zákoníku občanskému (OZO) na literaturu 

prohlašující za nejvyšší zásadu právní svobodu jednotlivcovu, což formálně-logicky znamená 

 
131 Blíže viz tamtéž s. 28. 
132 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: 

Leges, 2013. s. 84, odst. 22. 
133 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 51. 
134 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013. 

s. 85, odst. 28. 
135 „Ostatně i nepojmenovaná smlouva je stejně závazná jako pojmenovaná, jeli uzavřena po právu. Jde o důsledek 

plynoucí ze zásady „pacta sunt servanda“, která je jednou z předních zásad plynoucí i z článku 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod.“ Rozsudek NS ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 55/2004; či „Zásada pacta sunt servanda 

(srov. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod) se přitom uplatní i tehdy, byla-li by taková smlouva pro některou 

ze smluvních stran nevýhodná (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 55/2004, anebo 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2893/2007).“ Rozsudek NS ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 

26 Cdo 853/2007. 
136 Blíže viz KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Čtvrté, aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: ASPI. 2005. s. 52. 
137 Obdobně DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 51. 
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nevázanost právní normou, zatímco druhá nejvyšší zásada „pacta sunt servanda“ znamená opak 

svobody, neboť ve smyslu formálně-logickém vyjadřuje vázanost normou. Proto má právní řád 

zajistit rovnou svobodu každému jednotlivci a tudíž tuto svobodu omezit („inverze nevázanosti ve 

vázanost právním řádem“).138  

Toto ustanovení obsahuje ještě část, že i „daný slib zavazuje“, čímž se má říci, že i 

jednostranné právní jednání je závazné. Nutno ovšem dodat, že pouze v zákonem stanovených 

případech. „Zásada „daný slib zavazuje“ je právním principem, nikoli pravidlem, které by bylo 

samo o sobě způsobilé přivodit vznik závazku (obligace).“139 „Tradičně je přijímáno, že 

jednostranný úkon zavazuje jednom v případech stanovených zákonem.“140 Tamtéž se přiléhavě 

akcentuje problematičnost tohoto ustanovení, neboť morální závaznost slibu je něco jiného než 

jeho závaznost právní s tím, že právní následky může mít slib jen v zákonem předvídaných 

případech, s čímž je nutno souhlasit. Není možné spojovat vznik právního závazku s jakýmkoli 

slibem (jednostranným jednáním), ale pouze s takovým, u něhož to zákon předvídá (např. návrh 

smlouvy, veřejný příslib), a s nímž pro ten případ počítá s konkrétními právními následky. 

Domnívám se, že opačný závěr by vedl k vysoké míře právní nejistoty. Proto mělo-li by být toto 

ustanovení vykládáno jinak, než jak je přijímáno tradičně, vyžadoval by takový výklad nad rámec 

tradičního pojetí z důvodu právní jistoty výslovné zákonné „ohraničení“. Komentářová literatura 

uvádí, že tudíž nelze závaznost jednostranného právního jednání přijmout jako pravidlo, ovšem 

nelze vyloučit, že by mohlo být uznáno jako právní princip podřízený principu dobré víry.141  

Domnívám se, že pokud má být smyslem ust. § 3 akcent k hlavním hodnotám (stanovení 

klíčových cílů), a zároveň stanovení právních zásad jako způsobů k dosažení ochrany takových 

cílů, pak není v tomto smyslu závaznost daného slibu vhodně zvolena ani zařazena a působí spíše 

zmatečně, resp. by mohla evokovat možnost překlenutí jeho tradičního, výše vymezeného chápání, 

což by bylo velmi závažné a vedlo by k vysoké míře právní nejistoty. Znovu se nabízí nahlížet na 

danou proklamaci optikou běžného člověka, jemuž je text určen. Pokud by měla mít závaznost 

daného slibu relevanci jako princip podřízený principu dobré víry, je jistě takový výklad 

racionálnější, přesto však, pokud má ust. § 3 normovat skutečný hodnotový základ o. z., nepůsobí 

zde závaznost slibu (evokující zde navíc nebezpečně dojem obecnosti), jako žádoucí a 

konzistentní. Stejně tak je možné zvažovat, že by mohla mít závaznost daného slibu blízko 

 
138 Selucká, M. In: SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 1. 
139 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013. 

s. 85, odst. 30. 
140 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 29. 
141 Blíže viz tamtéž s. 29. 
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k poctivému jednání a v tomto smyslu by mohla napomáhat posouzení konkrétních případů, což 

ovšem rovněž neevokuje konzistentnost ve smyslu účelu ust. § 3 o. z. jako pojetí základních hodnot 

a zásad. Nemyslím si tudíž, že se jedná o vhodnou volbu. V tomto smyslu by bylo daleko 

vhodnější, pokud by v ust. § 3 byla formována např. dále zmíněná zásada poctivosti (i spolu 

s obecnou ochranou dobré víry), která hodnotové cíle nového kodexu lépe vystihuje.  

V písm. f) předmětného ustanovení se stanoví, že nikomu nelze odepřít, co mu po právu 

náleží. V tomto ustanovení lze spatřovat projev zásady právní jistoty142, zásady pacta sunt 

servanda či zásady rovnosti i procesní principy143. Podrobněji se rozboru této zásady věnuje 

Melzer, Tégl144, kteří uvádí, že jde o jeden ze tří Ulpiánových příkazů, a sice ten třetí („Honeste 

vivere, alterum non laedere, suum ciuque tribuere“ tj. „čestně žít, druhému neškodit, každému dát, 

co mu patří“), přičemž má jít o právo na právní ochranu toho, co jednotlivci po právu náleží; autoři 

dospívají tamtéž k závěru, že ustanovení má toliko deklaratorní význam, neboť obsah této zásady 

vyplývá z povahy platného práva a principu právního státu. Jedná se tak o zásadu značně obecnou, 

ponechávající prostor rozhodovací činnosti. Ust. lze vykládat i jako právo na právní ochranu dle 

čl. 36 LZPS.145  

Katalog zásad v ust. § 3 odst. 2 o. z. je toliko demonstrativní. V odst. 3. předmětného 

ustanovení je pak tato skutečnost potvrzena, neboť obsahuje odkaz i na „další obecně uznané 

zásady spravedlnosti a práva“. Takovými obecně uznanými zásadami spravedlnosti a práva lze na 

prvním místě rozumět zvláště zásadu rovnosti, která je elementární soukromoprávní zásadou a má 

tudíž v o. z. své zásadní místo (k tomu viz dále kapitola Zásada rovnosti) či obecnou zásadu dobré 

víry, která není v o. z. výslovně zakotvena (viz dále), ale její projevy v právní úpravě jsou zásadní. 

„Také výčet principů v § 3 i na jiných místech kodexu budí rozpaky. Není to jenom proto, že v něm 

postrádáme princip rovnosti, přestože spravedlnost bývá často přímo ztotožňována s principem 

rovnosti a zákaz diskriminace jako jiný způsob vyjádření principu rovnosti jsou klíčovými 

momenty pojetí moderního práva. Princip rovnosti proto musíme vidět v již zmíněném třetím 

odstavci, který zmiňuje další zásady „spravedlnosti a práva“.146 

 Obecně lze takovými zásadami rozumět nejen obecné právní zásady typické pro právo 

soukromé, ale i takové, které jsou obecnými zásadami spravedlnosti a práva vůbec. V oblasti práva 

 
142 Blíže viz DAVID, L. K „prvním sto jedněm“ nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2002, č. 3, s. 94 
143 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 29. 
144 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013. 

s. 87, odst. 36 – 39. 
145 Obdobně PELIKÁNOVÁ, I. Některé koncepční otázky nové kodifikace soukromého práva. In: Sborník XXII. 

Karlovarské právnické dny. Rok 2014. S 189.  
146 Tamtéž. 
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soukromého bude na významu nabývat zejména princip ochrany nabytých práv, legitimního 

očekávání či práva náleží bdělým. Tichý se zabývá výkladem obecných principů relevantních 

v právu občanském i praktických právních principů v publikaci Obecná část občanského práva, 

lze tak odkázat na jeho pojednání.147    

Závěrem k ust. § 3 o. z. shrnuji, že v obecnosti souhlasím s výše vysloveným názorem148 o 

obtížnosti hledání systému ve vypočtených „zásadách“, což, jak bylo výše analyzováno, je dle 

mého názoru způsobeno právě smísením politik (cílů) a právních zásad v jedno. Zvláště pak je 

nutno souhlasit s tamtéž uvedeným závěrem, že v daném ustanovení absentují další typické 

zásady, zejména je namístě zásadní výtka ve vztahu k absenci stěžejní soukromoprávní zásady 

rovnosti (k tomu kapitola 3. 2 Zásada rovnosti). Selucká oprávněně vytýká zřetelnou absenci 

zákazu diskriminace, „který je běžným katalogovým standardem soukromoprávního soft law 

v evropských souvislostech (DCFR, ACQP apod.) a koresponduje nejnovějším názorům na povahu 

zásad soukromého práva a jejich vztahu k základním lidským právům.“149 

Jsem dále přesvědčená, že výběr právních zásad mohl znít ve prospěch typických, 

obecných a běžným lidem, kterým je text o. z. primárně určen, znalých (kormě zásady rovnosti i 

např. výslovně ochranu dobré víry či práva náleží bdělým – jejíž projevy jsou v novém kodexu 

zřetelné, či i ochrany práv v minulosti nabytých).     

Nemyslím si však, že by bylo možno kategoricky říci, že hodnoty v tomto ustanovení 

vytčené (byť „smíchané“ se zásadami), nemohou mít pro oblast občanskoprávní vyšší váhu, a že 

by snad nemohly představovat hierarchické uspořádání pro právo soukromé. Některé z politik zde 

vytčených požívají zvláštní ochrany právě s ohledem na hodnoty lidmi nejvýše ceněné (viz 

argumentace k písm. b) v kapitole Stručný exkurs do rodinně právní problematiky), u jiných je 

nutno hledat původ v myšlenkovém manifestu nové úpravy občanského práva - písmeno a), ve 

spojení s ust. § 3 odst. 1, tj. tzv. antropocentrickým charakterem právní úpravy, a s ním i související 

ochraně vlastnického práva. Je ovšem ke škodě, že si zákonodárce v důvodové zprávě nedal větší 

práci s odůvodněním svého manifestu, neboť ve spojení s nikoli důsledným normativním 

vyjádřením ust. § 3 o. z., se tím hlavní podstata zčásti relativizuje a ubývá na přesvědčivosti. 

Ovšem i přes výkladové obtíže tohoto ustanovení výše vysvětlené, a i přes skutečnost, že 

obecných a skutečně nesporných zásad je zde velmi pomálu, jsem přesvědčená o významném 

 
147 TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 46-77. 
148 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 58. 
149 Selucká, M. In: SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 2-3. 
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přínosu tohoto ustanovení pro soukromé právo, a to zvláště pro možnost zařazení právních zásad 

do formálně uznaných pramenů práva.  

Přihlášení se k cílům, jichž se má dosahovat v písm. a), b), e), pak lze v obecnosti rovněž 

považovat za kladné a může mít jistý interpretační i následný aplikační vliv. Byť se v tomto může 

na první pohled ust. § 3 o. z. „překrývat“ s ust. § 2 o. z., lze právě pro zvláštní vytčení některých 

hodnot v ust. § 3 odst. 2 o. z. zvažovat výslovné přihlášení se zákonodárce k těmto konkrétním 

cílům právě pro oblast práva občanského a jeho výslovně vyjádřenou vůli k prioritní ochraně.  

Ust. § 6 150 o. z. je věnováno velmi důležité a přínosné zásadě soukromého práva, zásadě 

poctivosti. Zásada poctivosti je často označována za právní princip, který je dovoditelný 

z římskoprávního bona fides, jenž býval zohledňován lex mercatoria obchodníky pozdního 

středověku a raného novověku, nejpozději však každopádně byl vlastní právním řádům 

kontinentální Evropy a byl vzorově vyjádřen v několikrát citovaných předpisech německého 

BGB.151 

 
150 § 6 o. z.: 

„ (1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. 

(2)Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, 

který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“ 
151 ECKL, Christian. Treu und Glauben im Spanischen Vertagsrecht. Mohr Siebeck Thübingen. 2007. s. 3.  

Podstatné části knihy dostupné na:  

https://books.google.cz/books?id=X9jV_13p_7wC&pg=PA45&dq=treu+und+glauben&hl=cs&sa=X&ved=0ahUK

Ewjm3cfN6ezpAhXUSxUIHbXWDvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false.    

https://books.google.cz/books?id=X9jV_13p_7wC&pg=PA45&dq=treu+und+glauben&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjm3cfN6ezpAhXUSxUIHbXWDvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=X9jV_13p_7wC&pg=PA45&dq=treu+und+glauben&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjm3cfN6ezpAhXUSxUIHbXWDvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
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Inspiračními zdroji zásady poctivosti byla dle důvodové zprávy152 právní úprava 

německá153, španělská154, švýcarská155 a nizozemská156.  

Nelze v této souvislosti ovšem opomenout ani pracovní výstup DCFR (navazující přímo 

na PECL157), který vznikl jako výsledek práce významných akademiků, je založen na komparaci 

právních řádů členských států EU a obsahuje principy, základní definice, pojmy a modelové 

 
152 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 67. 
153 Dikce ust. § 242 BGB je úzká, neboť hovoří o tom, že dlužník je povinen poskytnout plnění, jak to požaduje 

poctivost s ohledem na zvyklosti obchodního styku („Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie 

Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrsitte es erfordern.“).  Přesto však je zřejmé, že princip poctivosti je 

zde uplatňován šířeji, i na povinnosti věřitele a komentářová literatura (Kommentar Krüger viz dále) hovoří o tom, že 

jde o generální klauzuli. Optikou této zásady se nahlíží výkon práv a povinností nejen na straně dlužnické, ale i 

věřitelské. Věřitel je povinen při svém požadavku na plnění, i když při něm sleduje své vlastní přirozené a legitimní 

potřeby, brát ohled na zvlášť ochrany hodné potřeby dlužníka; může to vés k tomu, že musí přijmout plnění, které 

se nepatrně odchyluje od smluvně dohodnutého či zákonem definovaného dlužného plnění; v pozadí toho pak musí 

věřitel přijmout i částečné plnění, pokud je to únosné s ohledem na postavení dlužníka a věřitelovi ochrany hodné 

zájmy. Blíže viz KRÜGER, Wolfgang, ed. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 6. Aufl. München: 

Verlag CH Beck, 2012, Band 2, Schuldrecht, allgemeiner Teil, §§ 241-432, xxx, s. 146, odst. 179-180.  

Tamtéž se podává, že se povinnost věrnosti (poctivosti) neomezuje pouze na plnění hlavních povinností; princip 

poctivosti překračuje rámec pouhé vedlejší povinnosti a utváří samotný právní vztah, což je zřetelné zejména 

v právu obchodních společností, kde vazba na povinnost vystupuje do popředí při vykonávání práv – 

neupřednostňovat své zájmy na úkor společnosti a věřitelů, jedná se o pouto věrnosti ve smyslu dosažení souladu při 

konfliktu zájmů, pro jehož naplnění mohou vyvstávat vedlejší povinnosti ochrany, spolupůsobení (součinnosti), 

přičemž u práva obchodních společností by bylo neslučitelné s existencí principu pocitvosti, vnímat jej jako 

svazek pouhých vedlejších povinnosti; příznačně bývá označován jako fundamentální právní princip ovládající 

vytváření společností, jako všeobecná povinnost chování, která určuje společné právní a povinnostní postavení 

společníků (tamtéž s. 145, odst. 173).  

Princip poctivosti se uplaňuje v německém právu v různých dlužnických vztazích, zvláště pak v trvajících 

dlužnických vztazích a trvajících obchodních vztazích, v korporačním právu (toto prohloubení vztahu důvěry je 

podkladem pro založení zvýšených povinností rozličného způsobu), ale uplatňuje se i ve vztazích zvýšené důvěry 

nikoli nutně závislých na délce trvání (např. pacent a lékař, notář či advokát a klient, banka a zákazník, pojistné 

vztahy), stejně tak v pracovněprávních vztazích či právu společenství vlastníků (tamtéž s. 151, odst. 193-196).  

Princip poctivosti se tudíž uplatňuje v německém právu šířeji, než jeho zákonná dikce velí, povinnost poctivosti se 

uplatňuje i na věřitele a poctivost se zde uplatňuje v rozličných dlužických vztazích, přičemž zvláštního akcentu 

nabývá ve vztazích trvajících, kde vztah důvěry pramení právě i z délky, v jiných vztazích se akcentuje i bez nutnosti 

dlouhého trvání, a to s ohledem na typ vztahu, u nějž se zvýšená důvěra předpokládá právě pro takový typ vztahu jako 

je vztah mezi lékařem a pacientem či advokátem a klientem. Zvláštní a významná pozornost odborné veřejnosti je 

zásadě poctivosti věnována v souvislosti se zneužitím práv (tamtéž str. 152, odst. 200 a násl.).            
154 Právě německé právo sloužilo jako důležitý vzor pro rozvoj principu poctivosti ve španělském právu – blíže viz 

ECKL, Christian. Treu und Glauben im Spanischen Vertagsrecht. Mohr Siebeck Thübingen. 2007. ISBN 978-3-16-

149300-3. Citováno z přebalu knihy. Podstatné části knihy dostupné na: 

https://books.google.cz/books?id=X9jV_13p_7wC&pg=PA45&dq=treu+und+glauben&hl=cs&sa=X&ved=0ahUK

Ewjm3cfN6ezpAhXUSxUIHbXWDvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false.   
155 Byť je zásada poctivosti ve švýcarském právu koncipována šířeji, než v německém BGB, dle závěrů Melzera, 

Tégla se v podstatě švýcarská doktrína omezuje na obligační vztahy a poctivost poctivosti zde má mít v podstatě stejný 

dopad jako v právu německém  – blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek 

I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 109, odst. 35. 
156 Zde je zásada poctivosti uplatňována výrazně – blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 

1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 75.; „Pozoruhodný přístup ke zkoumané zásadě zaujal 

holandský BW. Ten může sloužit za vzor velmi extenzivního začlenění povinnosti (redelijkheid eb bilijkheid) do 

právního řádu.“ MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: 

Leges, 2013, s. 123, odst. 95-98; tamtéž autoři uvádí, že tento princip se uplatňuje nejen v právu obligačním, ale i 

v oblasti práv věcných. 
157 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 109. 

https://books.google.cz/books?id=X9jV_13p_7wC&pg=PA45&dq=treu+und+glauben&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjm3cfN6ezpAhXUSxUIHbXWDvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=X9jV_13p_7wC&pg=PA45&dq=treu+und+glauben&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjm3cfN6ezpAhXUSxUIHbXWDvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
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situace. DCFR upravuje dobrou víru, resp. poctivost a férový styk, jednání („good faith and fair 

dealing“) v několika ustanoveních. Význam má tento projekt při pojednání o zásadě poctivosti 

v našem právu právě pro skutečnost, že DCFR je výstup úsilí o uchopení jistých pojmů, principů, 

modelových situací společných členským státům EU a je výsledkem jisté shody o podstatě 

takových principů či pojmů napříč legislativami, čímž nám může daný pojem, který je v naší 

právní úpravě v takovém rozsahu nový, zobecnit a lépe pochopit.  

DCFR uvádí, že postavení poctivosti a férového jednání (styku) jdou za ustanovení o 

smluvní jistotě a že tyto koncepty jsou zahrnovány pod pojem spravedlnosti.158 DCFR inkorporuje 

i výslovné ustanovení nekonzistentního chování, když uvádí, že zvláštním aspektem ochrany 

rozumné důvěry a očekávání je ochránit stranu, která mohla důvodně na chování druhé strany 

spoléhat, přičemž navzdory takovému důvodnému očekávání druhá strana zaujala nekonzistentní 

pozici a důvěru zklamala, tedy poskytnout ochranu před jednáním osoby, které v rozporu s jejím 

předchozím vlastním jednáním.159  

V čl. I - 1:103160 se pak stanoví, že poctivost a férové jednání (styk) odkazují na standard 

chování charakterizovaný čestností, upřímností (otevřeností) a uváženě se zřetelem na zájmy 

druhé strany transakce či vztahu; v odst. 2. pak je provedeno ono výše uvedené nekonzistentní 

chování. DCFR pak pro úplnost uvádí, že spojení pojmů poctivost a férový styk („good faith and 

fair dealing“) je odlišné od samotného pojmu dobré víry (když „good faith“ občas bývá chápán 

v právních pravidlech jako subjektivní stav mysli charakterizovaný čestností a nedostatkem 

vědomí o tom, že zdánlivá situace není pravda).161 Na tento článek navazuje dále zejména článek 

II. - 3:301162, který upravuje oblast negociace a stanoví svobodu osoby vstoupit do negociace s tím, 

že není odpovědná za to, že se nepodaří ji smlouvu uzavřít. V odst. 2 je uvedeno, že osoba, která 

 
158 Blíže viz BAR, Ch., Eric M. CLIVE, ed. Principles, definitions and model rules of European private law: draft 

common frame of reference (DCFR). Full ed. Munich: Sellier. European Law Publishers, c2009, Volume 1, s. 48. bod 

23. 
159 Blíže viz tamtéž s. 48, bod 25. 
160 I 1:103 

 (1) The expression “good faith and fair dealing” refers to a standard of conduct characterised by honesty, openness 

and consideration for the interests of the other party to the transaction or relationship in question.  

(2) It is, in particular, contrary to good faith and fair dealing for a party to act inconsistently with that party’s prior 

statements or conduct when the other party has reasonably relied on them to that other party’s detriment. 
161 Blíže viz BAR, Ch., Eric M. CLIVE, ed. Principles, definitions and model rules of European private law: draft 

common frame of reference (DCFR). Full ed. Munich: Sellier. European Law Publishers, c2009, Volume 1, s. 89.  
162 II. – 3:301: Negotiations contrary to good faith and fair dealing  

(1) A person is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.  

(2) A person who is engaged in negotiations has a duty to negotiate in accordance with good faith and fair dealing 

and not to break off negotiations contrary to good faith and fair dealing. This duty may not be excluded or 

limited by contract.  

(3) A person who is in breach of the duty is liable for any loss caused to the other party by the breach.  

(4) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a person to enter into or continue negotiations with 

no real intention of reaching an agreement with the other party. 
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vstoupí do negociace má povinnost jednat podle poctivosti a férového styku a nesmí ukončit 

negociaci v rozporu s nimi, přičemž tuto povinnost strany nemohou ve smlouvě vyloučit či 

limitovat; v odst. 3 se stanoví odpovědnost osoby za ztráty způsobené 2. straně ukončením a odst. 

4 stanoví, že je v rozporu poctivostí a férovým jednáním zvláště, pokud osoba vstoupí nebo 

pokračuje v negociaci, aniž má skutečný úmysl dosáhnout dohody.  

Čl. III. - 1:103 stanoví povinnost jednat poctivě při plnění obligace, při výkonu práva 

plnění, při uplatnění i obraně práva prostředky nápravy pro nesplnění, při výkonu práva na 

ukončení závazku nebo smluvního vztahu (odst. 1), přičemž není možné povinnost vyloučit ani 

limitovat smlouvou ani jiným právním aktem (odst. 2) a v odst. 3 uvádí, že porušení povinnost 

nezakládá přímo právní prostředky nápravy pro nesplnění závazku, ale může zabránit osobě 

porušující tuto povinnost vykonat právo nebo trvat na něm prostředky obrany, které by jinak 

měla.163 Pojem poctivosti se ovšem prolíná, ať již výslovně, či implicitně, v mnoha dalších 

ustanoveních DCFR.164 

Při pohledu na naši právní úpravu a pojetí zásady poctivosti lze uvést důležitý akcent 

plynoucí z důvodové zprávy, že: „kritérium poctivého a slušného uplatňování oprávnění i 

poctivého a čestného plnění povinností odpovídá zásadě čestného žití (honeste vivere) chápaného 

jako jeden ze základních příkazů práva již v justiniánském kodexu (Inst. I, 3).“165 Princip poctivosti 

je významnou, historickou zásadou soukromého práva. O. z. jej definoval obecně a široce, a byť 

jisté její projevy byly známy již předchozí právní úpravě (zvláště zákaz těžit z vlastní nepoctivosti 

či zásada poctivého obchodního styku), přesto je možné říci, že význam pojmu poctivost se 

s přijetím nové právní úpravy posunul do kontextu obecného principu prostupujícího právní styk, 

což je samo o sobě velmi žádoucím.  

V důvodové zprávě zákonodárce rozvádí, že je nutno odlišovat pojmy „dobrá víra“, který 

je v našem prostředí chápán jako subjektivní přesvědčení jednajícího o vlastním právním postupu, 

což ovšem nelze ztotožnit s pojem „good faith“ a výrazy jemu podobnými v cizích jazycích, a 

proto zákonodárce zvolil pojem „poctivost“ jako kategorii objektivního významu a „dobrá víra“ 

 
163 III. – 1:103: Good faith and fair dealing  

(1) A person has a duty to act in accordance with good faith and fair dealing in performing an obligation, in exercising 

a right to performance, in pursuing or defending a remedy for non-performance, or in exercising a right to 

terminate an obligation or contractual relationship. 

 (2) The duty may not be excluded or limited by contract or other juridical act.  

(3) Breach of the duty does not give rise directly to the remedies for nonperformance of an obligation but may preclude 

the person in breach from exercising or relying on a right, remedy or defence which that person would otherwise 

have. 
164 K tomu blíže viz NOVÝ, Zdeněk. Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference jako inspirace pro 

výklad § 6 odst. 1 návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2012, č. 2, s. 46. 
165 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 67. 
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ponechává kategorii subjektivní.166 K tomu komentářová literatura po podrobném rozboru 

problematiky a řadě důvodných argumentů uvádí, že taková dichotomie pojmů „dobrá víra“ a 

„poctivost“ je zbytečně matoucí a komplikující komunikaci, když oddělit tyto dvě kategorie167 od 

sebe je prakticky nemožné a tudíž by měly být obě kategorie vnímány spíše synonymicky.168,169   

Domnívám se, že kategorické odlišování měření chování osoby podle toho, zda ne/splnila, 

co je obecně uznané jako měřítko slušnosti, ohleduplnosti, bez přihlížení k možnému mylnému 

osobnímu přesvědčení osoby, které je přesto právem omluvitelné (a tím i objektivizovatelně 

měřitelné ve smyslu dodržení jisté míry obezřetnosti170), může svádět k mechanizaci posuzování 

případů a mohlo by komplikovat důsledné rozlišování okolností konkrétního případu. Proto 

je nepovažuji za žádoucí. Sám zákonodárce přitom v důvodové zprávě zdůrazňuje, že ochranu 

podle ust. § 6 odst. 2 o. z. „je třeba poskytnout naopak tomu, kdo jednal v dobré víře. Mala fide 

nelze získat právem aprobovanou výhodu.“171 Sám zákonodárce posuzování osobního přesvědčení 

k významným okolnostem řadí a onu subjektivní stránku jako relevantní akcentuje, což činí i dále 

v zákonném textu172.  

Je nutno mít na paměti, jaké cíle se chtějí dosahovat (dodržení čestnosti, slušnosti, 

ohleduplnosti jednajícím) a s jakými cíli se střetávají (s určitou racionální mírou důvěry, a s tím 

spojenou odpovídající mírou legitimního očekávání v jisté chování jednajícího druhou stranou, 

dále jen „racionální důvěra“). Klade se otázka, zda lze považovat za ospravedlnitelné pouhé 

posuzování, zda byl striktně dodržen obecně uznaný standard slušnosti či ohledů na zájmy druhé 

strany, (tj. bez možnosti přihlédnout k osobnímu přesvědčení jednajícího v konkrétním případě a 

 
166 Blíže viz tamtéž s. 67. 
167 Tj. kategorii subjektivní – představující mylné osobní přesvědčení osoby, že po právu, přesto však právem 

omluvitelné, od kategorie objektivní – od pojetí vycházejícího z posuzování chování osoby podle toho, zda dodržuje 

obecně uznaná, objektivní pravidla slušného a čestného jednání. 
168 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 36-38. 
169 Odlišný názor viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 73; či MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. 

Praha: Leges, 2013, s. 105-107; v posledně jmenovaném komentáři autoři v pozn. pod čarou č. 368 upozorňují, že 

„subjektivní dobrá víra se v naprosté většině všech případů posuzuje (hodnotí) objektivně, tj. se zřetelem ke všem 

okolnostem konkrétního případu a nikoli snad jen dle osobního přesvědčení toho, kdo se dobré víry ke svému 

prospěchu dovolává“.    
170 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 137, odst. 27. 
171 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 67. 
172 Jak poukazuje odborná literatura, zákonodárce pojem „poctivý“ používá dále v zákoně pro vyjádření dobré víry- 

např. v ust. § 988 odst. 2 o. z., § 992 o. z. – k tomu blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký 

komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 106, odst. 15. 
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možnosti omluvitelnosti jeho omylu), který ovšem zároveň nemusí vést k ochraně racionální 

důvěry „očekávajícího“, a to právě pro konkrétní okolnosti případu.  

Jinak řečeno, klade se otázka, zda nesplnění např. povinnosti zaslat jistou informaci druhé 

straně vztahující se k předmětu plnění, (vyjdeme-li ze skutečnosti, že obecně je ohleduplné k 

zájmům druhé strany informovat ji o všech důležitých záležitostech týkajících se předmětu plnění), 

nám umožní přijmout jednoznačný závěr o tom, že osoba nejednala s dostatečným ohledem na 

zájmy druhé strany, když v daném případě jednající osoba mohla důvodně mít za jisté, že tuto 

informaci druhá strana bezpečně má (např. pro nezpochybnitelnou obecně známou vědomost o 

aktuální situaci v oboru činnosti obou) a pro tuto druhou stranu naopak byla bez jakýchkoli obtíží 

tato informace naprosto jednoznačně zjistitelná a dostupná. Je nutno v takovém případě striktně 

posuzovat situaci ve smyslu dodržení standardu jednajícího, když straně „očekávající“ byla a 

musela být skutečnost bezpečně známa? Resp. lze považovat za ospravedlnitelné, aby v takovém 

případě převýšila ochrana zde již, jeví se, již spíše nikoli racionální důvěry „očekávajícího“ pro 

objektivní nedodržení jistého standardu chování, přesto však, jeví se, omluvitelného? Nebylo by 

právem akceptovatelnější toto vážení ponechat praxi po zhodnocení konkrétních okolností 

každého případu a nepredikovat již dopředu vzorec objektivnosti svádějící nutně k paušalizaci 

závěrů? V každém případě na tomto místě nabývá na významu nutnost vyvažovat, do jaké míry 

má být chráněna důvěra a očekávání druhé strany („očekávajícího“) v jednání strany první (proto 

ji označuji pojmem „racionální“).   

A zcela intuitivně si lze klást otázku, zda je vůbec možné posuzovat někoho jako poctivého, 

když by nejednal v dobré víře (resp. když by dobrá víra jednajícího neměla být relevantním 

kritériem), a co více, zda je takové „oddělování“ očekávatelné běžným občanem, koncovým 

adresátem právních norem, který má dle nich jednat.  

 Lze se klonit k důvodnosti závěru Pelikánové, Pelikána o komplikovanosti odlišování 

subjektivního a objektivního pojetí a je možno říci, že hlavním smyslem této zásady je stanovení 

povinnosti jednat čestně, neklamat druhého, šetřit práva a legitimní zájmy druhého a jednat tak, 

jak je to podle stavu vědomí jednajícího slušné a čestné.173 Na straně druhé je nutno brát ohled na 

ochranu racionální důvěry „očekávajícího“. Sám poctivě jednající má stejné právo na ochranu své 

racionální důvěry v jednání druhé strany a takový požadavek poctivě jednajícího je stejně právem 

chráněn.174  

 
173 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 38-39. 
174 Obdobně MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 105, odst. 12 „…ale i důvěra v jiného…“; tamtéž na str. 112, odst. 47 uvádí autoři tzv. pasivní složku 

poctivosti jako možnost oprávněně spoléhat na poctivost druhé strany. 
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Obecně lze říci, že zásada poctivosti hlásá renesanci elementárních pravidel slušnosti a 

čestnosti, jisté lidské ohleduplnosti k zájmům druhé strany či loajality, korektnosti a zapovídá 

snahu o toliko pouhé „přechytračení“ a přelstění druhého, zapovídá z ochrany jednání, které 

důvodné a legitimní potřeby a zájmy druhé strany nerespektuje. Domnívám se, že může významně 

přispět ke kultivovanosti právního styku a osobně jej řadím mezi zásadní přínosy nového kodexu 

s citelným žádoucím praktickým dopadem v právním styku obecně. „Jestliže v § 3 odst. 2 je 

vyjádřeno jen málo zásad a více hodnot a cílů, pak v § 6 jsou formulovány právní principy, které 

mají pro právní stát zásadní význam.“175 

Dovolací soud k zásadě poctivosti uvádí: „Ustanovení § 6 odst. 1 představuje generální 

klauzuli, která obsahuje princip poctivosti coby stěžejní princip soukromého práva. Platí, že se jej 

lze dovolat vždy, i když jej konkrétní ustanovení neobsahuje, to znamená i mimo případy výslovně 

stanovené zákonem.“176 Ust. § 6 odst. 1 o. z. je tudíž nutno považovat za obecný právní princip, 

prostupující celým právním stykem a odráží se výslovně či implicitně177 v konkrétních zákonných 

ustanoveních.  

Jde o generální klauzuli, právní normu otevřenou a ponechanou k výkladu soudní praxi a 

odborné literatuře. „Ustanovení § 6 ObčZ představuje generální klauzuli, jež se hlásí k poctivosti 

coby obecnému právnímu principu. … Každý soukromoprávní vztah tak lze poměřovat standardem 

poctivého jednání, a to nejen během trvání tohoto vztahu, ale již ve fázi jeho vzniku. Princip 

poctivosti jde ještě dále, neboť uplatňuje-li se v soukromém právu, potom tím spíše musí platit i 

v právu veřejném, a to včetně požadavku na poctivé jednání orgánů veřejné moci vůči fyzickým a 

právnickým osobám.“178  

V obecnosti souhlasím s Melzerem, Téglem, že pojem „právní styk“ je nutno vykládat 

maximálně široce, neomezovat se pouze na smlouvy179. Tamtéž autoři podávají, že půjde o 

jakýkoli výkon práv a povinností v situacích, kde existuje zvláštní vztah důvěry, přičemž se 

odkazují na pojetí v hlavních inspiračních zdrojích, švýcarské a německé doktríně a judikatuře, 

které právě ve zvláštním vztahu důvěry spatřují hlavní aplikační dopad této zásady, což má být 

 
175 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 39. 
176 Rozsudek NS ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1984/2018. 
177 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 77.  

178 Tamtéž, s. 77. 

179 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 109, odst. 33. 
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zejména u smluv180, 181. Autoři dále zastávají názor o tom, že povinnost poctivosti se promítne do 

všech druhů obligací, do předsmluvního stadia, zvláště se věnují závazkům z deliktů.182  

Jelikož je povinnost jednat v právním styku poctivě obecným principem183, domnívám se, 

že je žádoucí ponechat pojmu právní styk otevřenost. Stejně tak ovšem je možné ponechat 

aplikační praxi i otevřené, zda je nutné pojem právní styk spojovat vždy se „zvláštním vztahem 

důvěry“, případně jak široce jistý „vztah důvěry“ vykládat. Domnívám se, že povinnost jednat 

v právním styku s jiným čestně a dbajíce (v rozumné míře a v rozumném rozsahu) též legitimních 

zájmů strany druhé, v (rozumné míře) ohleduplně k jinému, s tím, že tato druhá strana má rozumné 

důvody pro možnost takové jednání strany první požadovat, není potřeba bez dalšího vázat přímo 

na „zvláštní vztah důvěry“, byť se tento princip bude citelně projevovat právě u závazků 

smluvních, které mohou tvořit nejčetnější kategorii vzniklého právního pouta mezi stranami. 

Při pojednání o vztahu dobrých mravů a zásady poctivosti dospívají autoři Melzer, Tégl 

k závěru, že tyto nelze slučovat či ztotožňovat, když dobré mravy představují minimální standard, 

který musí každé jednání splňovat a poctivost dle jejich názoru „lze chápat jako výjimečné 

pravidlo, které se aplikuje nad rámec dobrých mravů (jde o přísnější požadavek), protože vychází 

z předpokladu existence nějakého zvláštního vztahu, a tím i vyššího požadavku důvěry a loajality. 

Naopak dobrých mravů se lze dovolávat i mimo tyto vztahy.“184 Dle názoru autorů má korektiv 

dobrých mravů zůstat měřítkem chování obecně, ale poctivost pouze ve zvláštních vztazích 

důvěry, a to pouze jako pravidlo výjimečné a měla by značit přísnější požadavek míry 

dodržovaného chování (zřejmě vyšší míru dodržované čestnosti, ohleduplnosti apod.). Domnívám 

se, že tento závěr může princip poctivosti nedůvodně zužovat (přitom sami autoři uvádí, že má být 

pojem právní styk vykládán maximálně široce, viz výše) a zbytečně (nikoli legitimně) jej od 

dobrých mravů odděluje. Nemyslím si, že by takový byl úmysl zákonodárce, když tento výslovně 

normoval poctivost jako obecný princip, v důvodové zprávě hovoří obecně o naplnění požadavku 

 
180 Tamtéž s. 110, odst. 36 
181 K tomuto závěru Melzera, Tégla nutno uvést, že komentářová literatura mnichovského komentáře se 

k předpokladům použití ust. § 242 BGB staví otevřeně, když k všeobecné působnosti uvádí: použití principu poctivosti 

nepodléhá žádným všeobecným omezujícím předpokladům, a to i když jednotlivé skupiny případů ust. § 242 BGB 

jsou zvláště skutkově omezeny. Především skutkové předpoklady, které se podávají z doslovného znění § 242 

(dlužník, způsob působení plnění) nejsou rozhodující. Všeobecně se předpokládá pro použití ust. § 242 BGB 

existence právního zvláštního spojení („rechtliche Sonderverbindung“). To ale neznamená, že již předem právní 

vztah v užším slova smyslu existovat musí. Mnohokrát budou právní vztahy (zákonné dlužnické vztahy) na základě 

ust. § 242 zčásti založeny. Blíže viz KRÜGER, W., ed. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. 

Aufl. München: Verlag CH Beck, 2016, Band 2, Schuldrecht, allgemeiner Teil, §§ 241-432, s. 101, odst. 92-93.    
182 Tamtéž s. 110, odst. 36 - 41.  
183 Který se promítá i do roviny procesní, a to hned v úvodním ust. § 1 o. s. ř. při vymezení cíle tohoto právního 

předpisu, neboť cílem této úpravy je („…i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k 

úctě k právům jiných osob.“). 
184 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 111, odst. 81. 
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honeste vivere, čestného a slušného žití („poctivého a slušného uplatňování oprávnění i poctivého 

a čestného plnění povinností“185), kteréžto jsou standardem chování obecně i u dobrých mravů. 

Sami autoři následně překrývání dobrých mravů a poctivosti v některých případech připouští (viz 

dále).  

Poctivost je dle mého názoru obecným standardem chování v právním styku, obdobně dobré 

mravy jako obecný princip měří standard chování, mezilidského styku. Slouží cílům velmi 

obdobným, překrývají se. Pokud chceme zůstat otevření pojmu „právní styk“ a pokud chceme 

důsledně chránit jistý cíl, tj. slušný a čestný právní styk, rozumnou ohleduplnost k zájmům 

druhého, potírat snahu druhého oklamat a poškodit, stejně jako racionální míru důvěry strany 

„očekávající“, pak chceme chránit i ty jisté standardy chování (cíle), stejně jako tomu chtějí dobré 

mravy186. Musím při úctě k autorům uvést, že tudíž nevidím žádný zásadní důvod pro kvalitativní 

či kvantitativní odlišování na „minimální standard“ chování a standard „přísnější“ či nutnost 

důsledné vazby na „zvláštní vztah důvěry“ (vždyť i při „střetu“ s dobrými mravy budou osoby 

obecně v právním styku).  

I v ust. § 6 odst. 2 o. z. nalézáme zákaz těžit z vlastní nepoctivosti, což je vlastně projev zákazu 

zneužívat práv, což je vlastně i jeden z projevů chráněných dobrými mravy, čímž spolu tyto 

kategorie úzce souvisí, jak potvrzuje i judikatura. „Problematika dobrých mravů byla dříve 

upravena v § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, 

dále též jen „obč. zák.“…, s účinností od 1. 1. 2014 je obsažena v § 2 odst. 3 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále též jen „o. z.“) a v § 8 o. z. vylučující právní ochranu při zjevném 

zneužití práva; judikaturu přijatou k výkladu rozporu s dobrými mravy podle § 3 odst. 1 obč. zák., 

lze přiměřeně aplikovat i na výklad podle o. z. (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 

2015, sp. zn. 22 Cdo 4065/2014).“187 Problematika dobrých mravů upravená dříve v ust. § 3 odst. 

1 obč. zák. je tudíž s účinností od 1. 1. 2014 obsažena v § 2 odst. 3 o. z. a v ust. § 8 o. z. vylučujícím 

právní ochranu při zjevném zneužití práva.188 Souhlasím s Králíkem, že dřívější ust. § 3 odst. 1 

obč. zák. se dále promítlo i do ust. §§ 6, 7.189 Selucká užívá pojmy „dobrá víra“, „dobré mravy“ a 

 
185 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 67. 
186 „Postup soudu podle § 3 odst. 1 obč. zák. má proto místo jen ve výjimečných situacích, kdy k výkonu práva 

založeného zákonem dochází z jiných důvodů, než je dosažení hospodářských cílů či uspokojení jiných potřeb, kdy 

hlavní nebo alespoň převažující motivací je úmysl poškodit či znevýhodnit povinnou osobu, případně kdy je zřejmé, 

že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se jak ve vztahu mezi účastníky, tak na postavení 

některého z nich navenek (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99, uveřejněný 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 5/2002).“186 
187 Usnesení NS ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2539/2017. 
188 Blíže viz usnesení NS ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2539/2017. 
189 KRÁLÍK, M. Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku: uplatňování nároků a rozhodování o 

nich: procesní a hmotněprávní souvislosti. 2., podstatně dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 34. 
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„poctivost“ a jistém smyslově obdobném kontextu a jeví se, je spíše zastáncem sbližování těchto 

pojmů: „Důvodová zpráva k NObčz výslovně uvádí, že vzhledem k obecnému jinému chápání 

pojmu „dobrá víra“ v české právní vědě i judikatuře, byl užit pojem „jednání v právním styku 

poctivě“, tj. opouští se terminologie „dobrý mrav“, avšak judikatura vztahující se k tomuto 

právnímu pojmu bude dle našeho názoru použitelná i pro případ „poctivého jednání“.190   

Již z těchto závěrů judikatury a odborné literatury mám za to, že oba principy slouží cílům 

velmi obdobným, ne-li v mnoha ohledech shodným a jelikož je poctivost potvrzena jako obecný 

princip, nevidím důvod ji striktně od kategorie, s níž se překrývá, odlišovat, neboť takové 

mechanické odlišování může výklad a aplikaci právních norem ve smyslu ochrany cílů právem 

chráněných komplikovat191.               

Povinnost jednat v právním styku poctivě je uložena zákonem. Porušení povinnosti jednat 

poctivě je porušením zákonem uložené povinnosti a je tudíž jednáním v rozporu se zákonem. 

„Povinnost jednat poctivě je zákonem stanovena kogentně. Odchýlení se od tohoto příkazu by 

představovalo rozpor se zákonem, který může v některých případech představovat současně i 

rozpor s dobrými mravy.“192 Nečestné jednání, jednání ve snaze oklamat či dokonce přelstít 

druhého, jednání bezohledné k legitimním zájmům druhého, může zároveň v některých případech 

znamenat i porušení dobrých mravů, tyto kategorie se mohou překrývat a bude tak možno zvažovat 

i kvalifikaci jednání jako rozporného s dobrými mravy. Nemohu tudíž souhlasit se závěrem, že: 

„Poctivost však není kritériem platnosti právního jednání (oproti dobrým mravům – srov. § 580 

odst. 1 a § 588 o. z.) a z toho důvodu nezpůsobuje neplatnost právního jednání (v právní teorii 

srov. např. Lavický, P. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Obecná část. Praha: C. 

H. Beck, 2014, str. 72 - 81, anebo Melzer, F., Tégl, P. in Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský 

zákoník - velký komentář. Svazek I. § 6. Praha: Leges, 2014, s. 102 - 120, a literaturu tam 

citovanou).“193 Chápeme-li jednání nepoctivé jako jednání v rozporu se zákonem či i jako jednání 

 
190 Selucká, M. In: SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 3. 
191 Budeme-li chtít chránit cíl, pak můžeme jisté jednání označit za nepoctivé, a zároveň za nemravné a můžeme použít 

všechny instrumenty k ochraně, včetně ust. § 2 odst. 3 o. z. Pokud budeme striktně trvat na odlišování, pak se nám 

tím cesta k cíli v tomto smyslu komlikuje. Na stranu druhou by jistá „komplikace“ při „smísení“ kategorií mohla 

nastat, kdyby v překrývajících se kategoriích dobrých mravů a rozporu se zákonem (tj. pokud by poctivost byla 

zvažována jako porušení zákonné povinnosti - rozpor se zákonem, zároveň ale i s dobrými mravy) a bylo by 

posuzováno použití ust. § 580 a násl., zejména ust. § 588 o. z.; k tomu i dále v kapitole 4. 3 Společná pojednání o 

dobrých mravech a veřejném pořádku. V takových případech (zřejmě nikoli četných) by zákonnou diferenciaci muselo 

nahradit důsledné vážení všech dotčených dotčených zájmů a hodnot. 
192 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 

111, odst. 44. 
193 Rozsudek NS ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1984/2018. 
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v rozporu s dobrými mravy, pak není důvodu nevzít na zřetel při posuzování právních následků 

mimo jiná i ust. § 580 a násl. o. z. 

Rovněž se při úctě k závěrům autorů Melzera, Tégla nabízí otázka, pokud by měla být 

poctivost chápána, jak uvádí, přísněji, nežli dobré mravy, ale zároveň se tyto kategorie v některých 

případech budou překrývat (což i sami autoři připouští), do čeho by se ona vyšší přísnost měla 

promítnout (jak by se konkrétně projevila, ve kterých právních následcích) a jak by odůvodnili 

jako legitimní požadavek pro koncového adresáta (běžného člověka), že něco, co zároveň splňuje 

zahrnutí do stejné kategorie jako dobré mravy, má způsobit závažnější následky (neboť by šlo o 

tu samou smlouvu, ten samý „vztah důvěry“ a to samé chování, které by zároveň bylo 

v konkrétním případě nepoctivým a nemravným) a z kterého zákonného ustanovení se legitimně 

takové přísnější následky podávají a že to byl zákonodárcův úmysl. 

Funkcemi zásady poctivosti se podrobně zabývá odborná literatura.194 Na tomto místě si 

dovoluji na pojednání odkázat a zdůrazňuji toliko funkci doplňující, která slouží k doplnění obsahu 

právního vztahu o práva a povinnosti nikoli výslovně sjednané či v zákoně uvedené, přesto však 

právně dovoditelné pro důsledné naplnění zejména smyslu a účelu smlouvy, právě pomocí 

doplňující funkce zásady poctivosti. V této funkci stanovené obecně spatřují velký přínos, neboť 

jako praktikující právník jsem často svědkem účelových obstrukcí protistrany právě odkazem na 

skutečnost, že jistou povinnost si strany ve smlouvě nesjednaly a není ani uvedena výslovně 

v zákoně. Přesto však jde o povinnosti, které jsou vzhledem k účelu, hospodářské kauze jistého 

vztahu bez větších obtíží racionálně rozpoznatelné a dovoditelné. Často pak soudy právě pro 

skutečnost, že povinnost není ve smlouvě výslovně sjednána ani v zákoně výslovně uvedena, 

nebyly ochotné povinnost dovodit, s výjimkou ve vztazích obchodněprávních, a to spíše až ve 

vyšších soudních instancích.195 Tento projev zásady poctivosti je však nutno užívat racionálně 

pouze k účelu, k němuž má sloužit. 

Pokud NS uvádí, že: „ … již v minulosti uvedl (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4476/2016), že obecná právní zásada nemo turpitudinem suam allegare 

potest (srov. § 6 odst. 2 o. z.) byla součástí právního řádu již před účinností současného 

 
194 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 114-119 či LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 77 – 80.  
195 Usnesení NS ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005: „Zásadní právní význam dovolací soud shledává v 

řešení otázky, zda povinnostmi společníka ve smyslu ustanovení § 149 obch. zák. mohou být i povinnosti, které pro 

společníka nevyplývají ze společenské smlouvy nebo „z dalších eventuelních listin zavazujících společníka“, či ze 

zákona. K tomu dovolací soud uzavřel, že povinnosti společníka nemusí vyplývat ze zákona, společenské smlouvy či 

jiných „listin“. Takové povinnosti mohou vyplývat též ze zásad, na kterých je postaven obchodní zákoník, z jiných než 

písemných závazků převzatých společníkem vůči společnosti, popřípadě z jiných právních skutečností, v tom směru 

proto odvolacímu soudu nesprávný závěr vytýkat nelze.“ 
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občanského zákoníku (tj. před 1. 1. 2014), a to nikoli jen jako „podpůrné“, nýbrž jako přímo 

aplikovatelné pravidlo pro rozhodování soudů (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 

1995, sp. zn. II. ÚS 42/94, nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2849/07, či z 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu např. usnesení ze dne 27. 4. 2009, sp. zn. 22 Cdo 5170/2007, 

rozsudek ze dne 20. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4008/2010, rozsudek ze dne 17. 7. 2012, sp. zn. 28 Cdo 

360/2012, rozsudek ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2287/2011, anebo usnesení ze dne 24. 11. 

2015, sp. zn. 29 Cdo 2261/2015).“196 lze s ním souhlasit v tom, že zásada nikdo nemůže mít 

prospěch z vlastní nepoctivosti dnes normovaná v ust. § 6 odst. 2 o. z. („nemo turpitudinem suam 

allegare potest“) byla za předchozí právní úpravy dovoditelná. Tím se ovšem zásada poctivosti 

v dnešním pojetí o. z. zásadně nevyčerpává. Význam zásady poctivosti v o. z. je jiný, resp. daleko 

širší, což vyplývá nejen z jejího jazykového vyjádření (povinnost jednat poctivě x nemožnost těžit 

z vlastní nepoctivosti).  

Nemožnost těžit z vlastní nepoctivosti lze chápat jako nemožnost osoby mít prospěch ze 

svého nepoctivého jednání, nemožnost být právně chráněn a získat prospěch z takového 

nečestného, neslušného, druhou stranu poškozujícího jednání a má svým důsledkem velmi blízko 

k zásadě zákazu zjevného zneužití práva197. Je aspektem obecné zásady poctivosti a de facto i 

projevem zákazu zneužití práv.198 „Primární je vztah poctivosti k zákazu zneužití práva a dále 

k dobrým mravům. … Blízkost obou dvou nástrojů je však očividná; proto není vhodné poctivost 

a zákaz zneužití práva od sebe izolovat. Slouží totiž společnému účelu.“199 Blízkost zásady 

poctivosti, zákazu zjevného zneužití práv a dobrých mravů se tudíž výrazná a zjevná.  

Striktní oddělování (předem), bez důsledného zvážení nutnosti takového postupu 

v konkrétním případě, může významně kolidovat se zásadou legitimního očekávání (ust. § 13 o. 

z.). Naopak jejich sbližování (tam, kde se překrývají) může přispět k důslednější ochraně cílů jimi 

chráněných a k podpoře předvídatelnosti soudního rozhodování.  

Dalším ze zákonných ustanovení, které je nutno při pojednání o významu právních zásad 

v obecné části, hlavě I, o. z. zmínit, je ust. § 7 o. z., které stanoví vyvratitelnou právní domněnku 

dobrověrného a poctivého jednání.200  

 
196 Rozsudek NS ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1984/2018. 
197  Viz i DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 53, kteří uvádí, že je tato zásada 

spjata s ust. § 8 o. z. Či: „Vzhledem k tomu, že zákaz těžit z vlastní nepoctivosti se bude často překrývat či prolínat se 

zákazem zneužití práva,…“ MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. 

Praha: Leges, 2013, s. 128, odst. 113.   
198 Obdobně MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 128, odst. 113.    
199 Tamtéž s. 11, odst. 79. 
200 Ust. § 7 o. z. zní: „Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.“ 
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Tímto ustanovením zřejmě občanský zákoník nepřímo uznává dobrou víru jako obecný 

právní princip (dovoditelný z otevřeného výčtu právních zásad), neboť pokud ji pro právní jednání 

osob obecně presumuje, musí s ní zcela jistě vycházet, jinak by konstrukce obecné presumpce 

dobrověrnosti pro právní jednání postrádala smysl. „Nejprve je třeba dobrou víru požadovat, 

teprve poté má smysl její existenci presumovat.“201 Je velkou škodou, že tuto zásadu neformuloval 

zákonodárce výslovně jako obecný princip, což je přístup obvyklý v kontinentálním právu.202  

Odborná literatura uvádí, že zákonodárce odlišuje dobrou víru a poctivost, aniž by ovšem 

řádně legislativně osvětlil, jaký legitimní důvod k tomu má.203 Na ojedinělost řešení českého 

zákonodárce poukazuje jiná komentářová literatura: „Na rozdíl od § 7 ObčZ, v němž se presumpce 

vztahuje jak k poctivosti, tak i k dobré víře, švýcarský občanský zákoník presumuje pouze dobrou 

víru (gute Glaube), a nikoliv poctivost (Treu und Glauben). I v tom je ale ojedinělý, neboť krom 

lichtenštejnské kopie žádný jiný občanský zákoník v tak široké míře dobrou víru nepresumuje. A 

už vůbec žádný občanský zákoník nestanoví domněnku poctivosti.“204 A Selucká dodává: „CESL 

ani DCFR presumpci jednání v dobré víře a poctivosti neobsahuje. …nicméně v jednotlivých 

ustanoveních je tato idea vyjádřena jako povinnost takto jednat, nikoli jako výslovná presumpce 

takového jednání (srov. čl. III.-1:103 DCFR, čl. 2 odst 1. CESL).“205 

Zcela jistě se klade racionální otázka, proč tomu tak není a proč jiné země (až na výjimečné 

presumování toliko dobré víry a spíše pro výseč právních vztahů206) obecnou presumpci dobré víry 

a poctivosti neobsahují a spíše „se vydaly“ cestou formování obecných principů a nikoli konstrukcí 

právních domněnek.207 V důvodové zprávě uvedený závěr o presumpci ve shodě se všemi 

právními řády evropské kontinentální tradice existenci dobré víry208, tak zásadně není přiléhavý. 

Postup zákonodárce cestou vyvratitelné právní domněnky, namísto stanovení obecné zásady dobré 

víry, nepovažuji za vhodný. 

 
201 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 40. 
202 Blíže viz tamtéž s. 41. 
203 „Tato dikce ukazuje na rozdílnost, která by mezi pojmy měla existovat, aniž je jasné, v čem rozdílnost spočívá.“ 

Tamtéž s. 40.  
204 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 82. 
205 Selucká, M. In: SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 3. 
206 Blíže viz i ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 40 – 41. 
207 „Je tedy patrné, že jako obecné pravidlo je v kontinentálním právu skutečně přítomná poctivost (v terminologii 

obč. zák.), nikoliv ovšem jako domněnka, ale jako povinnost resp. jako princip, tedy přesně ve smyslu § 6 odst. 1 obč. 

zák. Generalizovanou domněnku subjektivně chápané dobré víry v zahraničních zákonících nenalézáme, s citovanou 

omezenou výjimkou zákoníku švýcarského.“ Tamtéž s. 41. 
208 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 67. 
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Výše se kladla intuitivní otázka, zda je vůbec možné posuzovat někoho jako poctivého, 

když by (subjektivní) dobrá víra jednajícího neměla brána v potaz, případně se nabízí otázka, zda 

je možné, aby průměrný, běžný člověk, adresát norem občanského práva, vůbec byl s to pochopit, 

že by mělo být možné jednat právně relevantně dobrověrně, ale přitom nepoctivě (pro nedodržení 

obecného standardu, ale při dodržení právem chráněné dobré víry?). Znovu se tak nabízí řešení v 

podobě synonymického významu, při vážení zájmů v konkrétním případě a s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem případu. Tyto úvahy vyslovuji s úctou a respektem k názorům odlišným. 

Pro všechny tyto okolnosti se dále nabízí úvaha, zda právě pro současné presumování poctivého i 

dobrověrného jednání v jednom ustanovení, i pro skutečnost, že zákonodárce sám subjektivní i 

objektivní hlediska dále v zákoně spojuje a nikoli důsledně odlišuje, zda by právě i z těchto důvodů 

nebylo legitimnější konstatovat jejich synonymičnost, či nimimálně velmi úzkou blízkost, právě 

pro dikci ust. § 7 o. z.   

Zákonodárce konstruuje obecnou vyvratitelnou právní domněnku dobré víry a poctivosti. 

„Soud za určité situace dovozuje podle ustanovení zákona něco, co tak obvykle bývá, a i tady je to 

tedy pravděpodobné. Avšak jistota je tu menší než v předešlém případě (pozn. než u nevyvratitelné 

právní domněnky), takže je v zájmu zjištění skutečného stavu věcí, aby to, co zákon předpokládá, 

mohlo být opačným důkazem vyvráceno.“209 Na rozdíl od ust. 130 odst. 1 obč. zák. 210 dikce ust. § 

7 o. z. zní jinak a v souladu s jeho dikcí by proto obecně každé jednání mělo být nahlíženo jako 

poctivé a dobrověrné. Strana tvrdící nepoctivost či nikoli dobrou víru by měla tuto domněnku 

vyvracet. Zde se již normy práva hmotného nikoli legitimně střetávají s normami procesními, což 

nepovažuji za vhodné, neboť se zcela obecně klade otázka, jak dalece bude muset osoba tvrdící 

nepoctivost či nedobrověrnost toto prokazovat, když tím bude muset prokazovat negativní 

skutečnost a jak dalece bude moci být požadována aktivita strany, na níž dopadá domněnka 

poctivosti a dobrověrnosti, resp. jinak řečeno tyto otázky považuji za otázky dělení důkazního 

břemene, mající své zásadní opodstatnění v právu procesním. Nejsem přesvědčená, že je tento 

postup zákonodárce legitimní.  

Melzer, Tégl zastávají názor o tom, že presumpci dobré víry nelze chápat absolutně a 

uplatní se tam, kde vyvstanou pochybnosti o dobré víře a pokud bude ze skutkových okolností 

 
209 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 214. 
210 Které znělo: „Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je 

držitelem oprávněným. V pochybnostech se má za to, že držba je oprávněná.“ a na základě něhož se nejdříve 

prokazovala dobrá víra tím, kdo se jí dovolával, a až po provedeném dokazování, nebylo-li postaveno na jisto, resp. 

přetrvávala-li pochybnost o dobré víře, uplatnil se zákonný postup a „v pochybnostech“ byla držba hodnocena jako 

oprávněná – obdobně viz též LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014,  s. 86.     
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zcela zřejmé, že určitý subjekt nemohl být v dobré víře, domněnka se vůbec neuplatní, nezačne 

působit (když jako příklad uvádí, že někdo koupí věc v neobvyklou dobu, na ulici, od neznámé 

osoby, za mimořádně výhodnou cenu).211 Zákonná dikce ovšem (na rozdíl od předchozí právní 

úpravy nehovoří o pochybnostech), ale přímo presumuje poctivost a dobrověrnost. Nutně se 

rovněž nabízí otázka, jak se k takovému postupu má postavit soud, když nelze pominout, že 

zákonná dikce jej k tomu nenabádá (nehovoří o pochybnostech) a nutně pak se odpovědi na 

takovou otázku dostává až po provedeném dokazování, tj. pokud by neměla domněnka dobré víry 

někdy vůbec nastoupit, jak uvádí autoři výše, zda se tím nepředjímají věci, které mají být zjištěny 

až v průběhu řízení a po provedeném dokazování. Již z těchto všech důvodů jsem zastáncem 

názoru, že jde o otázku primárně procení povahy a normování v takovém znění, jak je nynější 

dikce, nebezpečně do procesního práva zasahuje.  

K samotné dobré víře (včetně komparativních souvislostí) lze odkázat na podrobné 

pojednání Tichého212. Tichý tamtéž poukazuje na dvojí rámec výkladu dobré víry: „Zásada dobré 

víry tvoří součást základních pravidel o interpretaci právních jednání. Mnohdy zákonodárce 

rozlišuje mezi funkcemi této zásady. Jinou funkci pak má tato zásada, je-li součástí základních 

ustanovení, jako tomu je např. v § 7 NObčZ nebo jestliže je součástí konkrétní právní úpravy 

(např. § 1904 či § 2005 odst. 1 NObčZ). Základní ustanovení nemá na mysli výklad konkrétní vůle 

stran. Výklad je prováděn nezávisle na ní a obsahu vztahu smluvních stran a dalších konkrétních 

okolností. Tím je vytvořen určitý základní rámec výkladu. Naproti tomu při výkladu právního 

jednání z hlediska konkrétního ustanovení, jehož je zásada dobré víry součástí, je kladen důraz na 

subjektivní hledisko, a tedy konkrétní okolnosti právního jednání. V tomto dvojím rámci je třeba 

zásady dobré víry při výkladu používat.“213 

Z ust. § 8 o. z. se podává, že „zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany“. Důvodová 

zpráva pojednává o podstatě této právní zásady vcelku podrobně a přiléhavě, a tak na ni lze 

odkázat214. Zneužíváním práva je takový výkon práva, který je jen zdánlivým výkonem 

subjektivního práva, neboť osoba tímto způsobem konající dovolávajíc se formy, koná za účelem 

dosažení výsledku nedovoleného; jde o zákonem zakázané chování, kterýžto obecný zákaz je 

jednou z vůdčích právních zásad215. „Zjevné zneužívání práva nebo těžení z vlastního 

protiprávního jednání či obcházení zákona, které se ani neskrývá, je považováno za „šikovnost“, 

 
211 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 133, odst. 12.  
212 Blíže viz TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 63 – 70.  
213 Tamtéž s. 66. 
214 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 68. 
215 Blíže viz tamtéž s. 68. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmny
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrqga2q
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kterou mnohdy ani veřejnost neodsuzuje a soudy k ní přistupují mnohdy smířlivě. Přitom se jedná 

o hrubé protiprávnosti.“216 

Jelikož dikce požaduje zneužití „zjevné“, nabízí se na první pohled výklad zneužití 

očividně poznatelného. K tomu ovšem Pelikánová, Pelikán přiléhavě uvádí, že je třeba důsledně 

chránit jakékoli zneužívání práv, neboť je „tím více zavrženíhodné, čím méně je zjevné. Proto 

bezpochyby i nezjevné zneužití práva musí být zbaveno právní ochrany,…“217 Objevují se ovšem 

i názory jiné: „Závěr, že výkon práva je zneužitím práva, může být tedy výsledkem velmi složité 

úvahy, což s sebou nese značnou právní nejistotu, subjektivismus a moc soudů. Proto je žádoucí 

omezit zákaz zneužití podmínkou evidence. Jen tehdy, když je jednání oprávněného na první pohled 

jasně v rozporu se základními zásadami právního řádu, má být na ně aplikován § 8 ObčZ.“218 

S tímto závěrem Pulkrábka se ovšem neztotožňuji, neboť dle mého názoru pomíjí důležitost 

sledované politiky, cíle ochrany, kterým je chránit před zneužíváním práv. Takové zneužívání 

nemusí být očividné, naopak často se děje skrytě („vychytrale“ a „promyšleně“ např. jako „zadní 

vrátka“), a o to více je z hlediska zamýšleného cíle ochrany nežádoucí a nesprávné. Cílem má být 

apel občanům, aby se nesnažili hledat cestu, jak právo obejít, ale právě naopak, zde má vyznít 

jasný apel, že takové jednání se zásadně s právem nesouladné. Pokud takový postup není slušný, 

čestný, mravný či jakkoli žádoucí, tudíž ani nebude právem chráněn, a to v jakékoli formě 

evidentnosti. Jak by z hlediska požadovaného cíle ochrany měl být ospravedlnitelný závěr, že 

„vychytralé“, nežádoucí jednání může být chráněno, protože není na první pohled poznatelné a 

očividné?   

Z důvodové zprávy se podává, že pojem zjevnost je myšlen ve významu, že o naplnění 

skutkové podstaty nesmí být pochybnost a musí tak jít o zneužití, které lze prokázat; při trvajících 

pochybnostech má být chráněn ten, kdo subjektivní právo má a dovolává se jej219. Pokud byl 

takový úmysl zákonodárce, zřejmě tomu měla odpovídat i dikce, neboť pojem „zjevný“ je 

v obecném významu nutno vykládat ve smyslu očividnosti, zřejmosti, evidentnosti220. V tomto 

smyslu ust. opět ingeruje do práva procesního, což nepovažuji za žádoucí221.  Souhlasím tudíž se 

 
216 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 43. 
217 Tamtéž s. 43. 
218 PULKRÁBEK, Z. „Zjevný“ v občanském zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2015, č. 1, s. 1. 
219 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, str. 68. 
220 Https://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/zjevny. 
221 Obdobně též Pelikánová, Pelikán in: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 43. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmoa
https://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/zjevny
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závěrem, že termín „zjevnost“ bude nutné vykládat ve významu, že nesmí jít o bezvýznamné či 

zanedbatelné chování222, ale nebude relevantní, zda je zneužívání skutečně očividné. 

Šikana pak představuje zvláštní případ zneužití práva, kdy jednající osoba jedná záměrně, 

tj. s cílem druhé straně uškodit. „Šikanou je takový výkon práva, jehož jediným cílem je poškodit 

jiného.“223 Ve vztahu k přechozí právní úpravě lze odkázat na NS: „Jednání, které je šikanózní 

anebo které je zneužitím práva, platný ObčZ výslovně nepostihuje; takové jednání je však v rozporu 

s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 ObčZ), a proto mu lze za podmínek v tomto ustanovení uvedených 

odepřít ochranu.“224 Obsahově blízkým ustanovením bylo ust. § 265 obchz uplatnitelné ve 

vztazích podléhajících režimu obchodního zákoníku.   

Nemá-li zneužívání práva požívat právní ochrany, pak si lze představit např. nemožnost 

osoby právo zneužívající vznést námitku promlčení či námitku neplatnosti smlouvy, jíž se dlouhou 

dobu i ona sama řídila či jejíž znění ona sama vypracovala, apod. Nepožívání právní ochrany bude 

mít obecně za následek nemožnost přiznat (hmotně)225 právnímu jednání osoby právo zneužívající 

jinak s takovým právním jednáním obvykle spojené a předvídané hmotně právní následky (právní 

jednání nebude neplatné, zrušené odstoupením, právo bude moci být soudem přiznáno, přestože 

promlčecí lhůta již uplynula a druhá strana se promlčení, zneužívajíce práv, dovolávala).  

Při výkladu o významu právních zásad v o. z. je nutno se též zmínit o ust. § 10 odst. 2 o. 

z.226, jenž se odkazuje na principy spravedlnosti a zásady, na nichž o. z. spočívá, při postupu 

zvaném analogie iuris. Principy spravedlnosti a zásady, na nichž spočívá o. z. (k tomu výklad výše 

v této kapitole), jsou zákonem předvídaným způsobem řešení situace, která by byla zjištěna jako 

mezera v zákoně. Jak totiž přiléhavě akcentují Pelikánová, Pelikán, „zjistit, zda jde v daném 

případě o mezeru v zákoně, již nutno vyplnit postupem dle komentovaného ustanovení, znamená 

interpretovat mlčení zákonodárce. Obvyklým výkladovým postupem (popsaným v § 2) posoudíme, 

zda zákonodárce mlčel, protože situaci upravit nechtěl (chování mělo být dovoleno, povinnost 

 
222 Blíže viz tamtéž s. 43.  
223 Rozsudek NS ze dne 7. 9. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1567/2004. 
224 Tamtéž . 
225 Na problematiku zneužívání procesních práv reaguje v ust. § 6 o. s. ř., které stanoví povinnost výkladu a použití 

ustanovení o. s. ř. tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Problematika zneužívání procesních práv je problémem 

ryze aktuálním – viz např. CHALUPSKÁ, L. Několik Poznámek ke zneužití procesního práva v civilním řízení. Rok 

2016. Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nekolik-poznamek-ke-zneuziti-procesniho-

prava-v-civilnim-rizeni; či JIRSA, J. Zneužití procesního nástupnictví. Rok. 2014. Dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-pravo/zneuziti-procesniho-nastupnictvi.  
226 „Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento 

zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky 

i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností.“ 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nekolik-poznamek-ke-zneuziti-procesniho-prava-v-civilnim-rizeni
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nekolik-poznamek-ke-zneuziti-procesniho-prava-v-civilnim-rizeni
https://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-pravo/zneuziti-procesniho-nastupnictvi
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neměla být uložena), nebo protože na ni nepomyslil. V druhém případě půjde o mezeru v zákoně, 

již bude nutno zaplnit.“227  

  Další dvě ustanovení o. z. (§ 12228 a §13229) spolu úzce souvisí. Ust. § 12 o. z. formuje 

právo na soudní ochranu a ust. §  13 o. z. tzv. legitimní očekávání. Tyto zásady se „aktivizují“ 

v případě, že se osoba obrací (zpravidla) na soud s žádostí o poskytnutí ochrany subjektivním 

právům.   

Ust. § 12 o. z. umožňuje osobám, které se cítí zkráceny ve svém právu, aby se domáhaly 

ochrany u orgánu veřejné moci, kterým bude zpravidla soud a zakotvuje právo na soudní ochranu. 

Právo na soudní ochranu je právem základním a je primárním způsobem ochrany subjektivních 

práv; legitimní výjimku z práva na soudní ochranu představuje ust. § 14 o. z. upravující 

svépomoc230. Ústavním základem je čl. 36 odst. 1 LZPS, které zakotvuje právo na soudní ochranu, 

resp. právo na spravedlivý proces231. Právo na spravedlivý proces je chráněno též ust. čl. 6 odst. 1 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Optikou této práce nutno konstatovat, že ust. § 12 o. z. patří k jedněm z těch, které nepřímo 

potvrzují, že zásada rovnosti je stěžejním principem soukromého práva a nelze její význam 

pomíjet232. Jelikož jsou strany právního vztahu zásadně v rovném postavení (když právě ze 

zásady rovnosti v jejím ústavněprávním významu lze dovodit, že žádná ze stran nemůže 

autoritativně vnucovat druhé straně svou vůli, nemá k tomu pravomoc, ale nemá ani žádné 

legitimní oprávnění rozhodovat konflikt mezi nimi vzniklý), pak vznikne-li takový spor, nemůže 

ani jedna z nich tento spor vyřešit (nikdo nemůže být soudcem ve své vlastní věci) a musejí se 

obrátit na „nestranného třetího“, kterým bude v soukromém právu právě zpravidla soud zákonem 

legitimovaný spor autoritativně vyřešit. „Charakteristickou vlastností soukromoprávních vztahů 

je rovnost všech jejich subjektů. Účast „nezúčastněného třetího“ ve všech případech, kdy má být 

v této oblasti procesně řešen právní konflikt, je naprostou nezbytností.“233 Tato zásada má svou 

 
227 Pelikánová I., Pelikán, R. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 51. 
228 „Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále 

jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.“ 
229 „Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně 

jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; 

byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení 

důvodu této odchylky.“ 
230 K tomu blíže viz např. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 

až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 64.  
231 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 55; k pojmu spravedlivý proces viz WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní 

právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. S. 63-74. 
232 Podrobněji k této zásadě viz kapitola 3. 2 Zásada rovnosti. 
233 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2018. s. 33. 
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podstatou velmi úzkou vazbu na právo procesní a další výklad by již nutně do procesně právní 

problematiky ingeroval. Pro sledování nosného tématu této práce si dovoluji k výkladu právních 

zásad v právu procesním (a to jak principů fungování soudnictví, tak i principů odvětvových), 

rozlišení řízení sporného i nesporného (a v závislosti na druhu takového řízení právě na odvětvové 

zásady je ovládající), na vymezení žalobního požadavku a další související problematiky odkázat 

na precizně zpracovanou učebnici Civilní právo procesní.234 

V ust. § 13 o. z. je normovaná zásada předvídatelnosti, tzv. legitimní očekávání, která je 

důležitým zákonným limitem či minimálně korektivem soudcovského dotváření práva. Soudce 

v kontinentálním právním systému, do něhož právo České republiky řadíme, právo nalézá, nikoli 

tvoří235, neboť rozhoduje, co je mezi stranami po právu, ale takové rozhodnutí má zpravidla právní 

účinky pouze pro účastníky řízení 236. Až na jisté druhy zrušujících nálezů ÚS237 v České republice 

není soudní rozhodnutí pramenem práva. Naše právo nezná soudní precedenty 238, 239 jako je tomu 

v angloamerickém právním systému, přesto však nelze pominout význam soudcovského dotváření 

práva a význam soudní judikatury. To zdůrazňuje i sama důvodová zpráva: „Proto není možné 

přehlížet podíl rozhodovací praxe na tvorbě práva jako společenský fakt, který má i své 

ústavněprávní konotace, z nichž do popředí vystupují především hlediska principů právního státu 

a úcty k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy) a princip rovnosti v právech 

(čl. 1 Listiny základních práv a svobod).“240 Ust. § 13 o. z. má být hmotněprávní reakcí na tyto 

skutečnosti. „Osnova však považuje za účelné, ba v zájmu ústavní konformity za nutné, postavit se 

k problematice soudního dotváření právního řádu z pozice hmotného práva.“241 

Podstatou legitimního očekávání zákonem garantovaného v ust. § 13 o. z. ovšem není 

právo na obdobné právní posouzení svého právního případu jako právního případu již dříve 

 
234 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2018. 
235 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 70. 
236 Kromě účastníků řízení je každý pravomocný rozsudek soudu vždy závazný též pro všechny orgány (§159a odst. 

3 o. s. ř.); dále pak rozsudky o osobním stavu jsou závazné pro všechny § 27 z. ř. s.; k závaznosti vykonatelných 

rozhodnutí ÚS viz dále. K problematice subjektivních mezí závaznosti pravomocného rozhodnutí blíže viz 

WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 288-289.    
237  Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 120. 
238 „Podstatou precedentu je, že rozsudek soudu oprávněného vytvářet precedenty se stává závazným i pro obdobné 

případy v budoucnousti, pokud jde o právní názor v něm vyslovený, a tím se stává pramenem práva.“ Tamtéž s. 80. 
239 „Požadavek legitimního očekávání, tj. že projednávaný případ bude soudem rozhodnut obdobně jako případy již 

projednané a rozhodnuté, nemění nic na okruhu a typu pramenů soudního rozhodování a nečiní systém právního řádu 

České republiky systémem precedenčního práva.“ ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 61. 
240 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

s. 72. 
241 Tamtéž, s. 72. 
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rozhodovaného, který se v podstatných znacích s tímto případem shoduje; toto může osoba toliko 

důvodně očekávat. Pakliže se tak nestane, má osoba, která mohla důvodně obdobné právní 

posouzení očekávat, právo na přesvědčivé vysvětlení důvod takové odchylky, v souladu s dikcí 

ust. § 13 o. z. části věty za středníkem.242 To akcentuje i důvodová zpráva: „Z těchto důvodů se 

navrhuje výslovně stanovit, že ten, kdo se dovolává ochrany svého oprávnění založeného právem 

hmotným, má legitimní právní důvod očekávat, že jeho právní případ bude posouzen obdobně 

jako jiné typově shodné a již rozhodnuté právní případy, protože má právní důvod spoléhat na to, 

že ustanovení hmotného práva budou vyložena shodně s dosavadní usuální rozhodovací praxí. … 

Proto se nenavrhuje založit právo soukromníka na stejné právní posouzení jeho právního případu 

jako již rozhodnutých typově shodných právních případů, ale jeho právo na náležité odůvodnění, 

bude-li jeho právní případ rozhodnut odlišně.“243  

Stanoví se jím limit či spíše korektiv soudcovského dotváření práva hmotného.244 

Ustanovení má chránit před překvapivými rozhodnutími orgánů veřejné moci a má být naplněním 

právní jistoty; jedná se o obecnou právní zásadu sledující a podporující princip právní jistoty, který 

je atributem demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy245.   

Tato zásada je opětovným potvrzením důležitosti existence a nutnosti uznání principu 

rovnosti v občanském právu, neboť legitimita očekávání osoby vyvěrá právě z požadavku 

důsledného naplnění zásady rovnosti (o níž hovoří i důvodová zpráva246). Pokud totiž osoba má 

právo důvodně očekávat jistý postup soudu, pak není racionálnějšího důvodu, nežli že oprávněnost 

takového očekávání se opírá právě o skutečnost stejných či značně podobných (srovnatelných) 

podmínek či okolností a neexistence důvodů, proč by v jejím případě mělo být postupováno jinak, 

což není nic jiného, než vyjádření zásady rovnosti v jejím významu nediskriminačním. Souvislost 

s principy právní jistoty a rovnosti (jako formální stránky spravedlnosti) akcentuje i odborná 

literatura247.  

 
242 Obdobně viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 121. 
243 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 73. 
244 Limitem dotváření práva procesního je ust. § 6 o. s. ř., požadujícího předvídatelnost i v procesních otázkách. Také 

zde není kategoricky vyloučeno rozhodnout jinak, ale je nutno takový odlišný postup náležitě odůvodnit. Blíže viz 

WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 75.    
245 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 60. 
246 „… z nichž do popředí vystupují především hlediska principů právního státu a úcty k právům a svobodám člověka 

a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy) a princip rovnosti v právech (čl. 1 Listiny základních práv a svobod).“ ELIÁŠ, K. a 

kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, str. 72. 
247 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 227. 
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Významnou roli při naplňování důvodného očekávání sehrává soudní judikatura. Formami 

publikace judikatury v ČR, závazností výkladu ustanovení o. z. provedeném v nálezech ÚS, 

rozsahem závaznosti takových nálezů a ne/možností „odchylky“ dle ust. § 13 o. z. soudy 

obecnými, se zabývá odborná literatura248. Tato literatura dospívá k závěrům, že vzhledem 

k hierarchii pramenů práva a povinnosti ústavně konformního výkladu (ust. § 2 odst. 1 o. z.), pokud 

ÚS vyloží určité ustanovení občanského práva, budou muset obecné soudy takový výklad 

následovat, aniž by měly možnost „odchylky“ podle ust. § 13 o. z., neboť u výkladu čl. 89 odst. 2 

Ústavy o závaznosti rozhodnutí ÚS pro všechny orgány i osoby se stále více akcentuje tendence, 

že závazným je nejen výrok samotný, ale i nosné důvody takových vykonatelných nálezů ÚS, čímž 

představují závazný zdroj ústavně konformní interpretace zákonných ustanovení soudy 

nalézacími.249 V obecnosti je proto nutno takový výklad respektovat (i pro akcent zákonodárce na 

ústavně konformní výklad), čímž se ovšem na stranu druhou nevylučuje a nesmí nevylučovat 

možnost změny takové judikatury z objektivních a seznatelných důvodů, např. při reflexi změny 

společenských vztahů. „V obecné rovině ve vztahu k závaznosti soudní judikatury lze konstatovat, 

že již učiněný výklad by měl být, nedojde-li k následnému shledání dostatečných relevantních 

důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty, ve svém souhrnu více 

konformnějšími s právním řádem jako významovým celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury, 

východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu, a to z pohledu postulátů 

právní jistoty, předvídatelnosti práva, ochrany oprávněné důvěry v právo (oprávněného 

legitimního očekávání) a principu formální spravedlnosti (rovnosti). Ke znakům právního státu 

totiž neoddělitelně patří princip právní jistoty a z něj plynoucí princip ochrany oprávněné důvěry 

v právo, který jako stěžejní znak a předpoklad právního státu v sobě implikuje především efektivní 

ochranu práv všech právních subjektů ve stejných případech shodným způsobem a předvídatelnost 

postupu státu a jeho orgánů. Z postulátu oprávněné důvěry v daný právní řád a totožný postup 

orgánů veřejné moci ve skutkově a právně identických kauzách, kdy subjekty práv oprávněně 

očekávají, že v této důvěře nebudou zklamány, nevyplývá sice kategorická neměnnost výkladu či 

aplikace práva, nýbrž ten požadavek, aby tato změna byla s ohledem na konkrétní okolnosti, jako 

je kupř. objektivní vývoj společenských podmínek dotýkající se daných skutkových situací ( sp. zn. 

IV. ÚS 200/96, Sbírka rozhodnutí, svazek 6, nález č, 123), předvídatelná, nebo případně 

nepředvídatelná změna výkladu v době jejího uskutečnění byla transparentně odůvodněna a 

opírala se o akceptovatelné racionální a objektivní důvody, které přirozeně reagují i na právní 

 
248 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 146-148. 
249 Blíže viz tamtéž s. 146-148. 
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vývody předtím v rozhodovací praxi stran té které právní otázky uplatňované (sp. zn. III. ÚS 

470/97, Sbírka rozhodnutí, svazek 16, nález č. 163). Pouze takto transparentně vyložené 

myšlenkové operace, odůvodňující divergentní postup nezávislého soudu, resp. soudce, vylučují, v 

rámci lidsky dostupných možností, libovůli při aplikaci práv.“250 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že ust. hlavy I části první o. z. mají mimořádný 

význam pro celé soukromé právo. 

Z pohledu problematiky zkoumané v předkládané práci konstatuji, že považuji za velmi 

přínosné legislativní ukotvení právních zásad jako pramene práva, a to včetně akcentu 

zákonodárce na jejich otevřený katalog (ust. § 3 odst. 2 a 3 o. z.). Kladně hodnotím rovněž zákonné 

ukotvení legitimity právních zásad při hledání skutečného smyslu právní úpravy o. z. - pro 

naplnění příkazu normovaného v ust. § 2 odst. 1 o. z. Zásadně pozitivně hodnotím význam ust. § 

2 odst. 3 o. z., toto ustanovení může být významným korektivem umožňujícím důsledně naplnit 

poslání občanského zákoníku jako kodexu spravedlnost akcentujícího, ale i jako kodexu běžným 

lidem určeného251. Za přínosné považuji též normování obecné zásady poctivosti, ovšem 

nenalézám dostatek legitimních důvodů pro závěr, že by mělo být důvodné striktní odlišování 

pojmů dobrá víra a poctivost, jak to zákonodárce avizuje v důvodové zprávě.     

Ke škodě nové právní úpravy je, že nedošlo k důslednému odlišení politik a právních zásad 

v ust. § 3 o. z., což se následně promítá i do obtížnosti pochopení samotného textu ust. § 3 o. z. a 

vůbec výčtu zásad zde uvedených. Zcela jistě by bylo žádoucí oddělení politik do preambule či 

samostatného zákonného ustanovení. Za nevhodné považuji nikoli řádný a dostatečně racionálně 

utříděný výčet právních zásad v o. z., přímo za nelegitimní považuji záměrné pominutí stěžejní 

zásady rovnosti a absenci výslovného formování obecného principu dobré víry. Ust. formující 

domněnku poctivosti a dobré víry nepovažuji za vhodné, mám za to, že zde hmotné právo nikoli 

bezpečně zasahuje do práva procesního a predikuje skutečnosti, které by měly být výsledkem 

poznání v samotném procesu. 

Za zcela zásadní problém úvodních ustanovení o. z. považuji konstrukci ust. § 1 odst. 2 o. 

z., majícího určovat povahu právních norem a způsob ustavení veřejného pořádku do o. z., včetně 

významu, který je mu (ne zcela legitimně a předvídatelně) přiznán. Detailnímu rozboru 

problematiky věnuji pro zásadnost tématu velký rozsah části 4 této práce (kapitoly 4. 2 Veřejný 

pořádek a jeho význam a 4. 3 Společná pojednání o dobrých mravech a veřejném pořádku v o. z.), 

 
250 Nález ÚS ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04 (tzv. „slovenské důchody“).  
251 Kterážto skutečnost se naopak významně vytrácí např. konstrukcí a významem veřejného pořádku v o. z. – viz 

kapitola 4. 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=3-470-97
https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=3-470-97
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proto si dovoluji odkázat na pojednání v této části. Problematika je pro svůj význam a „uchopení“ 

sledována též v pojednáních o speciálních právních úpravách (kapitola 5).   

 

2.2. Působnost ust. §3030 o. z. a jeho význam 

Ustanovení § 3030 o. z. normuje, že: „I na práva a povinnosti, která se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I.“  Z dikce předmětného 

ustanovení vyplývá, že i na práva a povinnosti, které se mají až do svého zániku řídit dosavadní 

právní úpravou, se přesto použití ustanovení §§ 1-14 o. z. Ustanovení zcela důvodně vzbuzuje 

oprávněné úvahy o svém významu, neboť se nejedná se o klasické intertemporální ustanovení252. 

V dalším výkladu zvažuji význam a rozsah působnosti ust. § 3030 o. z. na dosavadní právní vztahy 

optikou ustanovení týkajících se právních zásad v části první hlavě I o. z. 

Při bádání po smyslu a účelu ustanovení § 3030 o. z. se z důvodové zprávy dozvídáme 

toliko, že se jeví jako „účelné vztáhnout i na právní případy podřízené dosavadním právním 

předpisům obecné zásady Hlavy první Části první včetně důrazu na zásadní dispozitivitu 

soukromoprávních ustanovení a zejména na ústavní konformitu jejich výkladu s respektem 

k obecným právním zásadám, jakož i na obecnou presumpci i ochranu dobré víry a zákaz zneužití 

soukromých oprávnění.“253 Toto odůvodnění je obecné a pro pochopení významu je nutno vyjít i 

z odborné literatury. Odborná literatura dovozuje254, což se i v dalším výkladu potvrdí, že 

důvodem přijetí této konstrukce měl být apel na změnu rozhodovací činnosti, vůči níž se nový 

kodex chtěl vymezit.  

K rozsahu působnosti ustanovení § 3030 o. z. Melzer uvádí: „Komentované ustanovení 

dopadá na případy, které se podle přechodných ustanovení řídí dosavadními právními předpisy. 

Tento stav však nelze zaměňovat za pravou retroaktivitu, neplatí pro minulost. Jde vlastně o 

částečný průnik principu nepravé retroaktivity do právní úpravy poměrů, které se jinak řídí 

principem plné neretroaktivity. Nejprve je tedy třeba posoudit, zda se daný poměr řídí od 1. 1. 

2014 novým právem, nebo dosavadními právními předpisy. Ve druhém případě pak dosavadní 

právní předpisy musí být aplikovány v souladu se základními hodnotovými východisky nového 

 
252 „Z hlediska intertemporálních pravidel jde o řešení do značné míry inovativní, neboť v jiných soukromoprávních 

předpisech, a to ani v mezinárodním kontextu (ABGB, BGB, ZGB), se s podobným ustanovením nesetkáváme.“ 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 

2331.  
253 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 1070. 
254 K tomu blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014,  s. 2331. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugy
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práva, avšak až s účinky od 1. 1. 2014.“255 K případům nastalým před 1. 1. 2014, i na něž v souladu 

s dikcí ust. § 3030 o. z. povinnost dopadá, Melzer uvádí, že: „Tento výklad vede k pravé 

retroaktivitě tohoto ustanovení, ta je však zásadně nepřípustná…Ani komentované ustanovení 

nelze vykládat v rozporu s ústavním pořádkem (§2 odst. 1). S výjimkou zcela výjimečných případů 

přípustné pravé retroaktivity je tak třeba dané ustanovení vykládat ve smyslu zásadně přípustné 

nepravé retroaktivity,…“.256 Melzer tudíž v zásadě připouští toliko nepravou retroaktivitu na práva 

a povinnosti řídící se dosavadní právní úpravou (na tzv. plně neretroaktivní vztahy), ovšem až 

s účinky od 1. 1. 2014, kdy tato dosavadní právní úpravy má být na základě ust. § 3030 vykládána 

v souladu s hodnotovými východisky nového práva.  Ve vztahu k případům nastalým před 1. 1. 

2014 (uvádí ust. § 3028 odst. 1 o. z.) považuje aplikaci ust. §3030 o. z. (až na zcela ojedinělé 

výjimky) za nepřípustnou pravou retroaktivitu. Dále dodává, že aplikace dosavadní právní úpravy 

v souladu se základními hodnotovými východisky nové právní úpravy nebude představovat 

zásadní přelom a půjde spíše o odklon od takové nesprávné aplikace „starého“ práva, která 

nerespektovala hodnoty, které již ale i před 1. 1. 2014 součástí našeho právního řádu byly.257 

Konstatuji, že i já spatřuji zásadní dosah ustanovení § 3030 o. z. právě v odklonu od 

nesprávné aplikace předchozí právní úpravy a ve větším respektu k ochraně hodnot imanentních 

již i jí. Většina právních zásad není novinkou a jejich aplikace byla možná i dříve, zejména za 

pomoci ústavně konformního a teleologického výkladu. Dlužno ovšem říci, že pro nikoli 

legislativně důsledné „ukotvení“ právních zásad v systému pramenů práva, bylo jejich 

dovozování, zvláště při střetu s odlišnou dikcí zákona, někdy i velmi problematické (viz kapitola 

2. 1.). 

K rozdělení skutečností nastalých před a po 1. 1. 2014 Melzerem uvádím, že samotná dikce 

ust. § 3030 o. z. (jazykový výklad) vymezuje svoji působnost šířeji, neboť požaduje aplikaci „i na 

(všechna) práva a povinnosti řídící se dosavadní právní úpravou“, nikoli pouze ke skutečnostem 

nastalým po 1. 1. 2014. Lze přitom vycházet z toho, že zákonodárce měl při konstrukci tohoto 

ustanovení na paměti existenci pravidel časové působnosti právních norem (pravé a nepravé 

retroaktivity) a ústavnost mezí při použití zejména retroaktivity pravé. V obecnosti ovšem s 

konstatováním Melzera o rozsahu působnosti ust. § 3030 o. z. souhlasím. Jsem rovněž obecně 

zastáncem ochrany dějů minulých a ochrany určitých očekávání, do nichž účastníci vstupovali, leč 

zvažuji působnost jako nepatrně širší, a to jednak pro dikci samotného ust. § 3030 o. z., jednak 

 
255 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. §§419 – 654. Praha: Leges, 

2014, str. 1200. 
256 Tamtéž, str. 1200-1201. 
257 Tamtéž, str. 1200-1201. 
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z důvodu, že je mi vlastní myšlenka odklonu od nesprávné aplikace dosavadní právní úpravy, a to 

obecně258.  

Nutnost ochrany dějů minulých je zásadně primární. Na tomto požadavku je nutno trvat, 

což potvrzuje i ustálená judikatura:„K základním principům, vymezujícím kategorii právního státu, 

patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti 

právních norem. …Pravá retroaktivita zahrnuje případy, kdy právní norma reglementuje i vznik 

právního vztahu a nároky z něho vzešlé před její účinností. V obecné teorii práva je dlouhodobě 

zakotven právní závěr o nepřípustnosti tzv. pravé zpětné účinnosti právní úpravy. Pravá zpětná 

účinnost by znamenala zásadní porušení principu právní jistoty v právních vztazích tím, že by na 

právní vztahy, které vznikly před účinností příslušného právního předpisu a na skutečnosti v těchto 

právních vztazích nastalé v době před účinností příslušného právního předpisu, připustila aplikaci 

tohoto nového právního předpisu. Novou právní úpravou by tak bylo zasahováno zpětně do 

minulosti a právní posouzení v minulosti existujících právních vztahů i skutečností tehdy vzniklých 

by se po účinnosti nové právní úpravy měnilo…. O pravou retroaktivitu se tedy jedná v případě, 

kdy zákonodárce zpětně zasahuje do právních vztahů, které v minulosti započaly a také skončily. 

Pravá retroaktivita je obecně nepřípustná. V případech časového střetu staré a nové právní normy 

zásadně platí nepravá retroaktivita, tj. od účinnosti nového právního předpisu se i právní vztahy, 

vzniklé podle zrušeného právního předpisu, řídí právním předpisem novým. Vznik právních vztahů, 

existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů 

vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (důsledkem opačné 

interpretace střetu právních norem by byla pravá retroaktivita). Aplikuje se tady princip ochrany 

minulých právních skutečností, zejména právních konání [srovnej nález Ústavního soudu ze dne 

4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96 (uveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 63/1997 Sb.)].“259  

V dalším výkladu rozvedené úvahy je tudíž nutno vnímat v kontextu primárně zásadně 

ochrany skutečností minulých, pakliže nebude existovat zcela výjimečný, dostatečně závažný a 

ospravedlnitelný důvod pro ingerenci do nich, navíc zásadně s výsledkem, který co do 

koncového požadavku ochrany hodnot, bude s dosavadní právní úpravou fakticky souladný, jak 

bude vysvětleno dále. 

Záhy po vstupu o. z. v účinnost, dne 21. 2. 2014 vydal NS ČR rozsudek sp. zn. 23 Cdo 

405/2013. V tomto rozsudku NS posuzoval možnost aplikace ust. §§ 2 a 6 o. z. na problematiku 

 
258 Mám na mysli především takovou aplikaci dosavadního práva, která pro ryze formální výklad zákona a pro nikoli 

řádné přihlédnutí k hodnotám, které právo má představovat, vedla ve svých důsledcích k závěrům, které nebyly 

v souladu s hodnotami právem chráněnými. Takové hodnoty přitom byly součástí práva již za dosavadní právní 

úpravy. Blíže viz např. PETROV, J. Neplatnost právních jednání. Bulletin advokacie. Rok 2011, č. 3, s. 36 a násl.     
259 Rozsudek NS ČR ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5259/2015. 
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uznání závazku částečným plněním, přičemž se jednalo o právní vztah podléhající režimu ust. § 

407 odst. 3 obch. zák. (plně neretroaktivní ve smyslu ust. § 3028 odst. 3 o. z.). NS za pomoci ust. 

§ 3030 o. z., jeví se na první pohled, odvážně, judikoval, že: „V dané věci je namístě vyložit 

ustanovení zákona o uznání závazku částečným plněním zejména ve smyslu § 2 a § 6 O.Z. Podle § 

2 odst. 1 O.Z. lze každé ustanovení soukromého práva vykládat jenom ve shodě s Listinou 

základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, 

jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého 

ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit. Podle odstavce druhého 

uvedeného ustanovení nelze zákonnému ustanovení přikládat jiný význam, než jaký plyne z 

vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však 

nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. Zákon tedy nelze vykládat jen z jeho 

slov, ale je nutno přihlížet především k jeho smyslu. S ohledem na uvedené výkladové pravidlo, 

dospěl Nejvyšší soud k závěru, že smyslem a účelem ustanovení zákona o uznání závazku 

částečným plněním bylo zakotvit zásadu, že pokud osoba bez dalšího částečně plní na svůj dluh, je 

jejím úmyslem plnit na existující dluh, jestliže výslovně neuvede, že částečným plněním dluh plně 

neuznává. Naopak druhá strana závazkového vztahu (věřitel), na jejíž dluh je plněno, je s ohledem 

na zásadu poctivosti formulovanou v § 6 O.Z. oprávněna očekávat, že dlužník, který bez dalšího 

plní na existující dluh částečným plnění, a to i prostřednictvím třetí osoby se souhlasem dlužníka, 

že závazek vůči ní uznává.“260 NS vycházeje ze smyslu a účelu ustanovení obch. zák. o uznání 

dluhu částečným plněním za pomoci aplikace výkladového ust. § 2 o. z.  dovodil, že pokud dlužník 

bez dalšího částečně plní na svůj dluh, je jeho úmyslem plnit na existující dluh, pokud výslovně 

neprojeví vůli, že částečným plněním dluh zcela neuznává. Dle názoru NS je dále poctivé a věřitel 

může s ohledem na zásadu poctivosti oprávněně očekávat, že právě takové plnění dlužníka261, resp. 

ve spojení s právě takovým právně relevantním nekonáním dlužníka – nevznesení námitek proti 

části dluhu při placení - je projevem vůle uznat celý dluh. Rozhodnutí bylo odvážné právě tím, že 

otevíralo možnost široké aplikace právních zásad dle části první hlavy I (dále jen „občansko právní 

zásady“) na dosavadní právní poměry.262 Kritizován byl zejména přímý odkaz na občanskoprávní 

zásady, zakládající pravou retroaktivitu, která je až na výjimky nepřípustná.263 Ostatně, jak již bylo 

 
260 Rozsudek NS ČR ze dne 21. 2. 2014, sp. zn. 23 Cdo 405/2013. 
261 I pomocí třetí osoby s jeho souhlasem. 
262 Nabízí se přitom úvaha, že dle skutkového stavu z rozhodnutí vyplývajícího (jeví se účelové tvrzení svědka o 

nevědomosti toho, co hradí, ve spojení se soudem konstatovaným zjištěním o neexistenci jakéhokoli jiného dluhu 

mezi stranami), věc bylo možno posoudit se stejným výsledkem i dle dosavadních právních předpisů, ať již dle ust. § 

265 obch. zák. či pro rozpor s dobrými mravy. Rovněž teleologický výklad nebyl znám až s přijetím o. z.   
263 Shodně k tomu dospívá i Melzer in: MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. 

Svazek III. §§419 – 654. Praha: Leges, 2014, str. 1201. 
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konstatováno v pozn. výše, jeví se, že stejného výsledku bylo možno dosáhnout i za použití zásad 

dle dosavadních právních předpisů a metod výkladu právních norem známých již i dosavadní 

nauce práva občanského a odkaz na „nové“ zásady  a legislativně zakotvený výklad dle ust. § 2 o. 

z. mohl být toliko podpůrný, potvrzující již dříve platné principy.264 Pro úplnost dodávám, že se 

objevil i ryze kladný ohlas vyzvedávající význam tohoto rozhodnutí.265  

 Kolegium NS vědomo si skutečnosti, že rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 405/2013 by mohlo 

vést k podpoře úvah o možné pravé retroaktivitě daného ustanovení, rozhodlo o neschválení 

publikace uvedeného rozhodnutí ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Dle Vojtka 

z rozhodnutí k publikaci navržená druhá právní věta ve znění: „Při výkladu § 407 odst. 3 ObchZ 

se aplikuje i § 2 a 6 ObčZ.266“, byla problematická neboť: „s poukazem na § 3030 ObčZ připouští 

retroaktivní užití § 2 a 6 ObčZ v poměrech ObchZ. Kolegium takovému pojetí nepřisvědčilo 

a shodlo se na závěru, že tu nemá jít o pravou retroaktivitu, nýbrž o jakési deklaratorní 

připomenutí zákonodárce, že i na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních 

právních předpisů, se použijí zásady vtělené do části první hlavy první, resp. zásady v těchto 

ustanoveních připomínané. Jde tedy vlastně o normy vyjadřující zásady soukromého práva, které 

byly aplikovatelné i podle dřívějších předpisů upravujících nyní v ObčZ regulované právní vztahy. 

Rozhoduje-li proto soud podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, neodůvodní své závěry 

aplikací § 1 až 14 ObčZ, ale zásadami soukromého práva platnými i podle právní úpravy účinné 

do 31. 12. 2013.“267 Kolegium NS se tudíž vymezilo proti úvahám o možné retroaktivitě ust. § 

3030 o. z. Souhlasím s NS v tom, že ust. § 3030 o. z. bez dalšího nemůže být dostatečným 

důvodem pro vstup do minulých skutečností. Není ovšem dostatečně racionálně odůvodněn závěr 

NS, že předmětné ustanovení § 3030 o. z. má být toliko deklaratorní a pouze připomínat skutečnost 

používání občanskoprávních zásad v prvních 14ti ustanovení o. z. i v dřívějších právních 

poměrech. Nemyslím si, že by takový byl záměr zákonodárce. Domnívám se, že ani není 

v zákonných textech běžné, aby zákonodárce „deklaratorně připomínal“ pro oblast dosavadních 

právních vztahů zásady z nové právní úpravy. Tento argument proto ubírá na přesvědčivosti 

názoru kolegia. Lze obecně souhlasit, že je ospravedlnitelnější, pokud soud rozhodující dle 

dosavadní právní úpravy neodůvodní své závěry primárně zásadami o. z., ale zásadami platnými 

za dřívější právní úpravy, je-li to v souladu s dosavadní právní úpravou možné.   

 
264 Shodně i Melzer – tamtéž. 
265 Blíže viz BÁLEK, J. Nejvyšší soud motorem soukromoprávní rekodifikace. Dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nejvyssi-soud-motorem-soukromopravni-rekodifikace. 
266 VOJTEK, P. Přehled rozhodnutí NS neschválených v roce 2014 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Soudní 

rozhledy. Roč. 21., rok 2015, č. 2, s. 42. 
267 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njrgmxhazruga3q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgmya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njrgm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmju
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nejvyssi-soud-motorem-soukromopravni-rekodifikace
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Dne 16. 6. 2015 v návaznosti na výše uvedené vydal NS rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3612/2014 

publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2016 s právní větou: „Přechodné 

ustanovení § 3030 zákona č. 89/2012 Sb. nelze vykládat tak, že by způsobovalo (umožňovalo) 

pravou zpětnou účinnost § 1 až 14 zákona č. 89/2012 Sb. na dříve (do 31. 12. 2013) vzniklé právní 

vztahy (poměry).“ V posuzovaném případě žalovala společnost KOBERCE K + K spol. s r.o. na 

určení, že předmětné nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem. Žalobu zdůvodnila tím, že 

kupní smlouvou uzavřenou v roce 2008 prodala předmětné nemovitosti O. K., který neuhradil 

dohodnutým způsobem celou sjednanou kupní cenu. Prodávající společnost KOBERCE K + K 

spol. s r.o. tudíž od kupní smlouvy účinně odstoupila, což bylo i pravomocně deklarováno soudním 

rozsudkem. Zástavní práva byla zřízena v době, kdy byl v katastru nemovitostí zapsán jako 

vlastník předmětných nemovitostí O. K. Odstoupením od kupní smlouvy byla tato zrušena s 

účinky ex tunc, a nastal stav, jako kdyby k převodu předmětných nemovitostí nikdy nedošlo. O. 

K. se proto nestal vlastníkem nemovitostí. O. K. tudíž nemohl dát do zástavy cizí věc a platně 

zřídit zástavní právo. Na základě popsaného skutkového stavu soud prvního stupně žalobě 

vyhověl. Odvolací soud ovšem nikoli a žalobu zamítl. Odvolací soud odůvodnil svůj názor tím, 

že: „"v poměrech projednávané věci lze ve smyslu ustanovení § 3030 NOZ aplikovat jeho zásady, 

a to konkrétně zásady upravené v ustanoveních § 6 odst. 2 a § 7" NOZ…odvolací soud poukázal 

na znění ustanovení § 151d odst. 1 občanského zákoníku (ve znění účinném do 31.12.2000) a 

ustanovení § 161 odst. 2 občanského zákoníku (ve znění účinném v době uzavření zástavních 

smluv) a dovodil současně, že na projednávanou věc nedopadá právní názor vyjádřený v rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 14.11.2012 sp. zn. 21 Cdo 3891/2011, který se týkal "případu, kdy 

účastníci měli právo odstoupit od smlouvy zakotveno v kupní smlouvě", zatímco v projednávané 

věci dlužnice "odstoupila od kupní smlouvy ze dne 27.1.2008 v reakci na prodlení dlužníka ve 

smyslu ustanovení § 517 odst. 1 občanského zákoníku", a který navíc byl přijat ještě před účinností 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a "nemohl tak reagovat na požadavek rozhodování v 

duchu obecně přijímaných zásad soukromého práva, které představují pilíře, na nichž soukromé 

právo stojí". Podle názoru odvolacího soudu bylo rozhodující, zda lze v projednávané věci (ve 

prospěch žalované) aplikovat ustanovení § 7 NOZ a § 6 odst. 2 NOZ… a uzavřel, že "je třeba dát 

přednost zástavnímu právu žalované nabytému v dobré víře a poskytnout mu právní ochranu, a 

postavit jej nad princip ochrany vlastnického práva dlužnice", neboť "postupu dlužnice nemůže 

být poskytnuta soudní ochrana v situaci, kdy jí - přes platně uzavřenou kupní smlouvu - zůstalo 

vlastnické právo k převedeným nemovitostem zachováno proto, že později využila svého práva od 

kupní smlouvy odstoupit s poukazem na neplatnost právních úkonů, na nichž se podílela", a že 

dlužnice "musí nést následek svých minulých jednání, i když jej způsobily jiné osoby než současný 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgmya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmju
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jednatel".268 Odvolací soud posoudil právní poměr řídící se dosavadní právní úpravou za pomoci 

ust. §3030 o. z. dle zásad definovaných v jeho ust. §§ 6 a 7. V důsledku toho pak rozhodl věc zcela 

bez respektu k dikci dosavadní právní úpravy i ustálené judikatury, navíc při absenci precizního 

odůvodnění. Zřejmě i proto NS kategoricky nesouhlasil a přijal následující závěry: 

„Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že k odstoupení od 

kupní smlouvy ze dne 27.1.2008 došlo (mělo dojít) ke dni 4.12.2010 - podle zákona č. 40/1964 Sb. 

… tedy podle občanského zákoníku ve znění účinném do 22.2.2011 (dále jen "obč. zák."); vzhledem 

k tomu, že soudy ve věci samé rozhodovaly v době po dni 1.1.2014, kterým nabyl účinnosti zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá uvedený závěr také z ustanovení § 3028 odst.2 NOZ. … 

Při výkladu ustanovení § 3030 NOZ je třeba vzít především v úvahu, že zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, má (obdobně jako většina právních předpisů) zpětnou účinnost (retroaktivitu), 

neboť jeho ustanovení lze použít také na právní vztahy (poměry), které vznikly před jeho účinností 

(v době do 31.12.2013). … Pravá zpětná účinnost (pravá retroaktivita) není v českém právním 

řádu přípustná, neboť k definičním znakům právního státu patří princip právní jistoty a ochrany 

důvěry účastníků právních vztahů (poměrů) v právo. … Zpětná působnost (retroaktivita) zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyjádřená v ustanoveních § 3028 až 3079 NOZ, tedy spočívá 

na principech nepravé retroaktivity. Znamená to mimo jiné, že vznik právních vztahů (poměrů) a 

práva a povinnosti z nich vzniklé v době do 31.12.2013 se i v době od 1.1.2014 řídí dosavadní 

právní úpravou a že v tomto smyslu je třeba používat rovněž ustanovení § 3030 NOZ, neboť žádné 

z ustanovení § 1 až 14 NOZ - i když nepochybně (také) vyjadřují základní zásady soukromého 

práva, které byly vlastní českému právnímu řádu rovněž podle (do 31.12.2013 účinných) 

"dosavadních právních předpisů" - není přípustné aplikovat způsobem, který by vedl k tomu, že 

"dosavadní právní úprava" nebude v právních vztazích vzniklých v době do 31.12.2013 náležitě 

respektována (tedy že zejména nebude buď používána vůbec, nebo že bude vykládána odlišně, v 

rozporu s ustálenou judikaturou); ustanovení § 3030 NOZ nelze vykládat tak, že by způsobovalo 

(umožňovalo) pravou zpětnou účinnost ustanovení § 1 až 14 NOZ na dříve (do 31.12.2013) vzniklé 

právní vztahy (poměry). Je proto třeba vytknout odvolacímu soudu, že (za použití ustanovení § 6 

odst.2 a § 7 NOZ) dospěl v napadeném rozsudku k právním závěrům, které (samy o sobě i ve svých 

důsledcích) znamenají popření (zásadní negaci) dosavadní právní úpravy o tom, jak a proti komu 

působí zástavní právo, a (samoúčelné) odmítnutí ustálené judikatury o této otázce přijaté; 

rozsudek soudu, který je založen na pravé zpětné účinnosti "nové" právní úpravy na "staré" právní 

vztahy, je nejen protiprávní (nezákonný), ale také narušující ústavní pořádek České republiky.“269 

 
268 Rozsudek NS ze dne 16.6.2015, sp. zn. 21 Cdo 3612/2014. 
269 R 4/2016. 



 

75 

 

 

NS v odůvodnění R 4/ 2016 uzavřel, že přechodná ustanovení § 3028 až 3079 o. z., 

spočívají na principu nepravé retroaktivity a lze souhlasit, že v obecnosti je skutečně přípustná 

nepravá retroaktivita dominujícím principem ovládajícím přechodná ust. o. z.  

Při pohledu na přechodná ustanovení o. z. lze shledat, že tato jsou ve vztahu k posuzování 

minulých dějů konstruována na principu neingerence nové právní úpravy do dosavadních právních 

vztahů (zejména. ust. § 3028 odst. 3 o. z.), na principu nepravé retroaktivity (zejména ust. § 3028 

odst. 2 o. z.), ovšem zcela výjimečně i na principu pravé retroaktivity (§3070 o. z.)270; 

v přechodných ustanoveních nalezneme výjimečně i retroaktivitu pravou. Důvodem konstrukce 

pravé retroaktivity bylo zdůraznění respektu k zásadě autonomie vůle271 jako jedné z vůdčích 

zásad o. z., a sice u pořízení pro případ smrti (§ 3070 o. z.), smlouvy o zřeknutí se dědictví (§ 3071 

o. z.), prohlášení o vydědění (§3072 o. z.). Nelze proto konstatovat, že by byla celá přechodná 

ustanovení konstruována toliko pouze na principu nepravé retroaktivity. Jak vidno, z důvodu 

vyššího respektu k dílčím projevům jedné ze stěžejních zásad o. z.,  zásadě autonomie vůle, 

zákonodárce upravil výslovné výjimky. Naopak ve vztahu k ust. § 3030 o. z. zákonodárce zvolil 

dikci obecnou, nikoli výslovně „zacílenou“ na platnost určitých projevů. Odůvodnění NS obecnou 

nepravou retroaktivitou celých přechodných ustanovení tudíž nemůže být argumentem 

dostačujícím, neboť zde existují i ustanovení s pravou retroaktivitou (chránící určité hodnoty), a 

je tu zřejmá vůle zákonodárce k určitému hodnotovému posunu.     

Důvodová zpráva k ust. § 3030 o. z. požaduje aplikaci právních zásad na dosavadní vztahy 

z důvodu ochrany stěžejních hodnot, které mají tyto zásady prezentovat a chránit. Ve vztahu 

k základním hodnotovým paradigmatům, kterými jsou: „ústavně konformní výklad, rozdíl mezi 

soukromým a veřejným, respekt k autonomii vůle, hledisko poctivosti a odepření právní ochrany 

zjevnému zneužití práva“272 či jak konstatuje důvodová zpráva „důraz na zásadní dispozitivitu 

soukromoprávních ustanovení a zejména na ústavní konformitu jejich výkladu s respektem 

k obecným právním zásadám, jakož i na obecnou presumpci i ochranu dobré víry a zákaz zneužití 

soukromých oprávnění.“273 je proto zřejmé, že zákonodárce výslovně projevil vůli, aby k určitému 

posunu směrem k ochraně hodnot došlo.  

 
270 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 141 – 142. 
271 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 1082. 
272 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 35. 
273 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 1070. 



 

76 

 

 

Jinak řečeno, nový kodex byl v tomto znění přijat a je nutno jej jako takový považovat za 

výraz respektu k obecně projevené vůli lidu po změně určitých rozhodovacích schémat. Ust. §3030 

o. z. by mohlo být v tomto kontextu vnímáno jako obecná klauzule umožňující zcela výjimečně 

odklon od výkladu práva směřujícího k přísnému právnímu formalismu, tj. tam, kdy právo již 

neslouží ochraně hodnot, které jsou právu imanentní.  

NS v rozhodnutí R 4/2016 uzavřel, že vzhledem k nepravé retroaktivitě přechodných 

ustanovení,  „žádné z ustanovení § 1 až 14 NOZ - i když nepochybně (také) vyjadřují základní 

zásady soukromého práva, které byly vlastní českému právnímu řádu rovněž podle (do 31. 12. 

2013 účinných) "dosavadních právních předpisů" - není přípustné aplikovat způsobem, který by 

vedl k tomu, že "dosavadní právní úprava" nebude v právních vztazích vzniklých v době do 

31.12.2013 náležitě respektována (tedy že zejména nebude buď používána vůbec, nebo že bude 

vykládána odlišně, v rozporu s ustálenou judikaturou).“ Tento závěr NS nepovažuji za dostatečně 

precizní, a již i vzhledem k výše uvedenému apelu zákonodárce k ochraně jistých hodnot právě 

při konstrukci dikce ust. §3030 o. z., nevyznívá přesvědčivě; minimálně v rozhodnutí absentuje 

řádné vypořádání se NS s tímto požadavkem zákonodárce. Zvláště pak odmítnutí výkladu 

v rozporu s předchozí ustálenou judikaturou na přesvědčivosti názoru rapidně ubírá.  

Nabývá mi ovšem na významu, a jeví se mi jako racionální, v závěru odůvodnění R 4/2016 

použitý dovětek, že nezákonným by měl být takový právní závěr, který by za použití 

občanskoprávních zásad na dosavadní právní vztahy znamenal zásadní popření dosavadní právní 

úpravy a samoúčelné odmítnutí ustálené judikatury o určité otázce přijaté. Jsem názoru, že pouze 

takový excesivní, v „dovětku“ popsaný způsob aplikace ust. §§ 1 až 14 o. z., by měl být shledán 

nezákonným. Svůj názor dovozuji primárně ze samotné dikce ust. § 3030 o. z., a rovněž ze 

zřejmého apelu zákonodárce. Nepřímo pak usuzuji na možnost takového postupu i z toho, že se 

NS nijak v rozhodnutí publikovaném pod R 4/2016 nevymezil274 vůči existenci předchozího 

rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 405/2013, které aplikaci občanskoprávních zásad na dosavadní právní 

vztahy připustilo275.  

Výsledek aplikace v případě vedené pod sp. zn. 23 Cdo 405/2013 podpořil výklad směrem 

k podpoře poctivosti jednání v právních vztazích, ovšem při zachování podstaty právní úpravy i 

judikatury dosavadní, zřejmě i proto nebyl závěr konfrontován. Dosavadní právní úprava zásadu 

poctivosti jako obecný princip neznala, znala neposkytnutí ochrany výkonu práva v rozporu se 

 
274 Ani nedošlo k postoupení velkému senátu při právním názoru o povaze ust. §3030 o. z. odlišném od jiného senátu 

NS. 
275 A to přitom na vztah „plně neretroaktivní“ spadající pod ust. § 3028 odst. 3 o. z. 



 

77 

 

 

zásadami poctivého obchodního styku aplikovatelnou pouze v obchodněprávních vztazích276. V 

případě vedeném pod sp. zn. 23 Cdo 405/2013 bylo možno, s ohledem na právně relevantní konání 

(částečná úhrada), spolu s právně relevantní nečinností (nevznesení námitek stran zbývající části 

dluhu), a ve spojení s okolnostmi případu (neexistující jiný závazek, následné účelové popírání 

existence závazku), a konečně i ve spojení s ochranou zájmů, oprávněných očekávání smluvních 

stran, nahlížet jakožto na jednání nepoctivé. Takové jednání nebylo možno označit jako žádoucí 

ani dle dosavadní právní úpravy. Proto poskytnutí ochrany takovému oprávněnému očekávání i 

podpůrná argumentace zásadou poctivosti, nebyly v rozporu s dosavadní právní úpravou ani 

judikaturou, jak vidno z odůvodnění tohoto rozhodnutí.  

V případě publikovaném pod R 4/2016 ovšem k excesu odvolacím soudem došlo, a to ve 

vztazích spadajících pod působnost ust. § 3028 odst. 2 o. z. Právem NS v daném případu označil 

právní závěry odvolacího soudu v dané věci za popření (zásadní negaci) dosavadní právní úpravy 

o tom, jak a proti komu působí zástavní právo a znamenající (samoúčelné) odmítnutí dosavadní 

ustálené judikatury. Odvolací soud zde dostatečně nezvážil smysl a účel ust. § 3030 o. z. Důsledky 

obecného připuštění takového postupu by jistě mohly vést k bezbřehosti a velké „právní 

kreativitě“, což zákonodárce ust. § 3030 o. z. rozhodně nemínil založit.  

Odůvodnění právního názoru odvolacím soudem v R 4/2016 ovšem nebylo dostatečně 

přesvědčivé a důkladné, neakcentovalo ochranu hodnot, což rovněž urychlilo závěr dovolacího 

soudu, který se tak ani nemusel vypořádávat s důkladně sofistikovanou argumentací. Zřejmě proto 

v dalším postupu NS nabádal nalézací soudy, nechť na problematiku nahlíží optikou zásad 

známých dosavadní právní úpravě, zde konkrétně optikou zásady zákazu výkonu práva v rozporu 

s dobrými mravy. „Kdyby soudy dovodily, že dlužnice odstoupila od kupní smlouvy ze dne 

27.1.2008 v rozporu s dobrými mravy, byl by také odůvodněn závěr, že sporná zástavní práva - 

bez ohledu na obsah rozsudků Okresního soudu v Příbrami ze dne 11.1.2012 č.j. 6 C 255/2010-

584 a Krajského soudu v Praze ze dne 23.5.2012 č.j. 26 Co 213/2012-681 - i nadále zatěžují 

předmětné nemovitosti.“277  Bylo by vhodné, kdyby tak odvolací soud v dané kauze učinil, možná 

by po důkladné analýze skutečně dospěl ke stejnému výsledku cestou dosavadních právních zásad 

a podpůrná argumentace občanskoprávními zásadami by zcela jistě nebyla nežádoucí.  

Otázkou ovšem zůstává, zda by i v případě, kdyby nebyla možnost aplikovat primárně 

zásady znalé dosavadní právní úpravě, bylo možno daný vztah posoudit za pomoci 

občanskoprávních zásad dle části první hlavy I, eventuálně i s jiným výsledkem než tím, kam by 

 
276 A proto by bylo vhodné, aby jí NS v předmětném rozhodnutí rovněž argumentoval. 
277 Tamtéž. 
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dosavadní právní úprava (resp. spíše judikatura) vedla. Jsem přesvědčená, že výjimečně ano, 

ovšem jedině způsobem, který nebude vést k právně překvapivým závěrům.  

Ust. § 3030 o. z. nemůže sloužit k ignoraci dosavadní právní úpravy. Dosavadní právní 

úprava ovšem neznamená pouze zákonný text. Za právní normou (v mnoha případech) stojí její 

hodnotový obsah. NS v R 4/2016 použil slova o nezákonnosti právních závěrů, které by zásadně 

popíraly dosavadní právní úpravu a znamenaly by samoúčelné odmítnutí dosavadní ustálené 

judikatury. A contrario proto dovozuji, že prostor pro aplikaci občanskoprávních zásad na právní 

vztahy řídící se dosavadní právní úpravou i sám NS ponechává a stále existuje. Jeví se mi, a to 

právě ve světle R 4/2016, jako ospravedlnitelná podmínka, že výsledek takové aplikace soudu 

nebude představovat zásadní negaci dosavadní právní úpravy278 a samoúčelné odmítnutí dosavadní 

ustálené judikatury 279, 280.  

Byť se v této fázi může jevit, že zde toliko obhajuji skutečnosti obecně známé, přesto se 

domnívám, že nejde o výklady nadbytečné, jak se prokazuje dále v textu při analýze vývoje soudní 

praxe stran výkladu ust. § 3030 o. z.   

Existují totiž takové stálé atributy práva, které jsou právu vlastní, jenž tvoří jeho podstatu 

a jsou většinou společnosti vnímány jako zásadní, a i během změn právních úprav jako zásadní 

přetrvávají. Mezi takové patří v soukromém právu zejména požadavek, aby právo bylo 

 
278 Pokud zásadní negací dosavadní právní úpravy budeme rozumět skutečně excesivní způsob aplikace občansko 

právních zásad na dosavadní právní vztahy vedoucí k výsledku, který by nebylo možno z dosavadní právní úpravy 

nijak (tj. ani po aplikaci při respektu k důsledné ochraně hodnot – k tomu dále) dovodit.    
279 Samoúčelným odmítnutím třeba rozumět takové, které bude mít prvky libovůle, u něhož bude absentovat řádná, 

dostatečně racionální a precizní argumentace, u něhož nebude cílem důsledná ochrana zásadní právní hodnoty, která 

jediná by mohla být legitimním důvodem pro „změnu“.      
280 Tj. v takových zřejmých případech, které by i dle dosavadní právní úpravy byly nahlíženy jako nežádoucí jednání, 

ale dosavadní právní úprava by neměla zcela dostatečné řešení pro danou situaci a výsledek aplikace občansko 

právních zásad za pomoci ust. §3030 na dosavadní právní vztahy by byl s dosavadní právní úpravou souladný (ve 

smyslu požadovaného výsledku ochrany hodnot, které jsou právu imanentní, jako jsou spravedlnost, morálka, ve 

smyslu ochrany před „taktizováním“ či „vychytralostí“ ) a nešlo by o ono samoúčelné odmítnutí dosavadní judikatury. 

Lze si představit např. argumentaci zásadou poctivosti či ochrany slabší smluvní strany při odmítnutí poskytnutí 

soudní ochrany žalobci podnikateli pro jím vznesenou námitku (i asbolutní) neplatnosti smlouvy o dílo z roku 2008. 

Jednalo by se ovšem o smlouvu, kterou se i žalobce sám dlouhá léta řídil, dle ní bezproblémů prováděl částečné úhrady 

ceny díla a jejíž návrh sám žalobce jakožto silnější smluvní partner svým právním oddělením vypracoval a sám ji 

v takovém znění předložil, jejíž obsah navíc ani druhá smluvní strana byť rovněž podnikatel, nebyla schopna reálně 

zásadně ovlivnit. Takové nežádoucí a cílené, od počátku vědomé, jednání žalobce, pakliže by snad nebylo možné jej 

kvalifikovat jako nesouladné s poctivým obchodním stykem či rozporné s dobrými mravy, bylo by možno jako 

nežádoucí jednání označit právě s argumentací zásadou ne/poctivosti a výrazně slabší vyjednávací pozice druhé 

smluvní strany, neboť i předchozí právní úprava poctivost jednání jako hodnotu chránila, resp. zneužití práva 

zakazovala a nikdo tak nemohl těžit ze své nepoctivosti.       
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spravedlivé281, 282 zejména aby právo chránilo morálku283, s čímž souvisí i požadavek, aby nebyla 

poskytována ochrana již i „jen“ nepoctivému“ jednání či aby někdo těžil z výhody, že má silnější 

postavení a že tudíž může druhou stranu „přechytračit“, aby v co nejširší míře (pomineme-

historická období totality) vytvářelo podmínky pro spravedlivé, rovné uplatnění autonomie vůle284. 

Tyto zásadní hodnoty práva, které tu existují již po staletí, jsou v podstatě ona hodnotová 

východiska, z nichž vychází i o. z.285 Domnívám se tudíž, že po připomenutí těchto atributů, 

základních pilířů práva, mělo by být ospravedlnitelné nalezení cesty k takovému řešení, které tyto 

hodnoty naplní. Pokud by dosavadní právní úprava nebyla dostatečně precizní286 či by nebylo 

možno dospět k požadovanému výsledku pouze na jejím základě, poté lze vážit, zda by i přes 

hrozící kolizi s jinými zásadami a pravidly, neměla být hledána cesta, která by výše uvedenému 

požadavku dostála, byť i za pomoci argumentace občanskoprávními zásadami a projevené vůle 

zákonodárce (resp. lidu) po takové změně právě vložením ust. § 3030 do o. z. Svůj názor obhajuji 

právě odkazem na ochranu těchto stěžejních atributů práva imanentních zcela jistě i předchozí 

právní úpravě, resp. vnímaných společností již po staletí jako právu imanentní.  

Ochraně pilířových právních hodnot má právo sloužit již proto, aby vůbec právem bylo, 

aby se nestalo nástrojem k prosazení zájmů určitých skupin, byť i za cenu volby cesty složitější 

287. 

 
281 I sám NS uvádí, že právu má dominovat spravedlnost: „Pravidlo dobré víry souvisí s pravidlem oprávněného 

očekávání, i k němu je třeba při výkladu právních úkonů přihlédnout a neopomenout, že jejich výklad má být rozumný 

a spravedlivý, neboť podstatou práva má být spravedlnost.“ Rozsudek NS ze dne 3. 3. 2009, sp. zn. 32Cdo 661/2008 
282 „…za rovných podmínek rovná práva a povinnosti. …O případech stejného druhu se má rozhodovat rovně.“ 

BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. a GERLOCH, A. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. s. 277.  
283 „Opakující se antické výzvy k etickému chování k druhým, shodě, reciprocitě, harmonickému politickému chování 

v mezilidských vztazích a spravedlivému rozdělování gradují v křesťanství pod vlivem stoické filozofie v postulátu 

„Miluj svého bližního“, který v racionalisticky laděné francouzské Deklaraci práv člověka a občana (preambule) 

nabývá střízlivé formy „Nečiň nikomu, co nechceš, aby tobě činili jiní.“ VEVERKA, V. Základy teorie práva a právní 

filozofie. 1. vyd. Praha: Codex, 1996. s. 303.;  „Ale z hlediska zásady legální licence (je dovoleno vše, co není zákonem 

zakázáno“) právo přesto vystupuje jako minimum morálky.“ GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. 255; či již samotné Desatero přikázání jsou důkazem 

historického požadavku na zachování spravedlnosti a jejího normování. 
284 Jejíž ústavní základ je čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. K této zásadě podorobně v části 3. této práce. 

Nyní pro odůvodnění výběru zásady autonomie vůle (ústavního projevu svobody jednotlivce) jako historicky 

zásadního právního pilíře v právu soukromém, cituji: „Zeiller ve svém komentáři (I., str. 54) prohlašuje, že nejvyšší 

zásadou právní je svoboda jednotlivcova….U Zeillera tyto dvě nejvyšší zásady ve všech svých různých významech byly 

spojeny v jedno, a to, že právní řád má zaručiti rovnou svobodu každému jednotlivci a tudíž tuto svobodu omezovati. 

…Tím dospíváme k tomu, že se soudce při aplikaci zákona musí říditi také těmito všeobecnými zásadami ústaní 

listiny.“   ROUČEK, F., ed. a SEDLÁČEK, J., ed. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý, (§§ 1 až 284). Praha: V. Linhart, 1935. s. 143 

až 144. Komentáře velkých zákonů československých; Sv. 1. Díl 1.  
285 Byť právní úprava sama v jistém rozsahu svému požadavku nepříliš dostála – viz např. absence výslovného 

normování zásady rovnosti.    
286 Když jsem názoru, že i dosavadní právní úprava nabízela řadu mechanismů k ochraně hodnot, přičemž pro 

nedůsledné chápání takových hodnot v právu, nebyly dostatečně využity. 
287 „Ústavní soud považuje za samozřejmé a určující pro nalézání práva, že vždy je nezbytné vycházet z individuálních 

okolností každého jednotlivého případu, které jsou založeny na skutkových zjištěních. Mnohé případy a jejich 

specifické okolnosti mohou být - jako v dané věci - značně komplikované a netypické; to však nevyvazuje obecné 
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Výsledek aplikace za pomoci ust. § 3030 o. z. nesmí ovšem být vzhledem k dosavadní 

právní úpravě zásadně právně překvapivý. Zde nutno chápat ve smyslu překvapení, k jakému 

výsledku se došlo i při řádném zohlednění hodnotového obsahu dosavadní právní úpravy. Výstižně 

se problematice ochrany hodnot v právu vyjádřil Telec, který na absenci respektu k hodnotám 

právu imanentním v právní praxi poukázal již v roce 2004288. Článek je v i současné době ve 

vztahu právě k chápání dosavadní právní úpravy aktuální. Takový výsledek aplikace, a to i za 

pomoci ust. §3030 o. z., který naplní obsah pojmu právo i jeho materiální stránkou, tj. hodnotami, 

které má a mělo již dle dosavadní právní úpravy právo chránit, nemůže být v rozporu s právní 

jistotou (ani takovou, jak tato byla či spíše měla být vnímána dosavadní právní úpravou), ani 

v rozporu s obecným vnímáním spravedlnosti a dostojí příklonu k hodnotovým východiskům nové 

právní úpravy.289  

Důležitou podmínkou při zvažování aplikace ust. § 3030 o. z. na skutečnosti nastalé před 

1. 1. 2014 je, jak ostatně i v případě publikovaném pod R 4/2016 NS uvedl, nutnost primárně 

nahlížet na problematiku optikou zásad znalých dosavadní právní úpravě290. Je zásadní mít na 

zřeteli, že se jedná o vznik skutečnosti nastalé za dosavadní právní úpravy. Strany očekávají 

posouzení takové skutečnosti a jejích následků v intencích takové právní úpravy291. Jako základní 

pravidlo musí zásadně platit, že soudy budou nejprve zvažovat, zda je možné k výsledku ochrany 

hodnot dospět cestou „dosavadních“ zásad. Jsem přesvědčená, že v mnoha případech tomu tak 

bude, pakliže začne být i dosavadní právní úprava chápána jako ochrana hodnot a nikoli jako pouhá 

dikce zákona.   

Požadavek ochrany hodnot vystupuje do popředí i v dnešní materiální a právně 

nepřehledné době; stejně tak je ovšem stále aktuální i pro chápání dosavadní právní úpravy a byl 

aktuální po celé generace. Ony zásadní právní hodnoty jsou totiž neměnné a právu po generace 

 
soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení, jakkoliv se to může jevit složité,…“ III. ÚS 3168/09 ze dne 

5.8.2010 
288 TELEC, I. Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem. Právní rozhledy. Rok 2004. č. 5, s. 161 a násl. 
289 V příkladu uvedeném výše v pozn. čarou to znamená, že zásada poctivosti (příp. též podpůrně i ochrany slabší 

smluvní strany) mohou soudu dopomoci při odůvodnění poskytnutí ochrany žalované straně před účelovým 

zneplatněním letité smlouvy o dílo, jíž se strany řídily. Nemyslím si, že by se mělo obecně komukoli jevit jako 

nespravedlivé, pakliže by soud takovému „taktizování“ žalobce, které by bylo řádně prokázáno a odůvodněno, 

neposkytl právní ochranu a hledal by pro kvalifikaci takového jednání jako závadného racionální odůvodnění svých 

závěrů, a to i za pomoci ust. § 3030 o. u. a občansko právních zásad (zde ochrany slabší strany a poctivosti).      
290 „Odstoupení od smlouvy není v souladu se zákonem také tehdy, bylo-li vykonáno v rozporu s dobrými mravy (§ 3 

odst.1 obč. zák.). … Kdyby soudy dovodily, že dlužnice odstoupila od kupní smlouvy ze dne 27.1.2008 v rozporu s 

dobrými mravy, byl by také odůvodněn závěr, že sporná zástavní práva - bez ohledu na obsah rozsudků Okresního 

soudu v Příbrami ze dne 11.1.2012 č.j. 6 C 255/2010-584 a Krajského soudu v Praze ze dne 23.5.2012 č.j. 26 Co 

213/2012-681 - i nadále zatěžují předmětné nemovitosti.“ R 4/2016. 
291 Očekávání následků nelze zaměňovat s jistotou o dalším setrvání soudů na judikatuře lpící na formalismu, nikoli 

řádně respektující ochranu hodnot i tehdejšímu právu imanentních, které je navíc již za dosavadní právní úpravy 

kritizováno.  
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známé. I přes skutečnost, že mohou být různě definovány, lze obecně konstatovat, že je většinou 

možno obyčejnou lidskou intuicí posoudit, jestli se někdo chová či nechová čestně, zda někdo 

cíleně „netaktizuje“, zda bude výsledek rozhodnutí spravedlivý292.  Ptám se, proč by měla být 

poskytnuta ochrana smluvní straně, která např. zcela účelově namítá neplatnost smlouvy, když se 

smlouvou léta řídila, z ní těžila, léta projevovala skutečnou vůli se smlouvou řídit, na jejím základě 

s druhou smluvní stranou denně jednala a komunikovala? Jak soud může, pakliže řádně zváží 

hodnoty právu imanentní, ospravedlnit závěr o neplatnosti a jejích důsledcích, když navíc často 

přichází taková námitka od strany, která návrh i sama předložila? Není zapotřebí hledat cestu, která 

zjevně účelovému jednání neposkytne ochranu právě s odkazem na skutečnost, že není spravedlivé 

chránit ono „taktizování“? Je vůbec možné, aby argumentace formálním zákonným 

požadavkem293 „zvítězila“ nad tím, co je většinou společnosti nahlíženo jako nemorální či 

nespravedlivé? Na problematiku formálního přístupu v dosavadní rozhodovací praxi upozornil i 

Petrov294.  

Jsem tudíž názoru, že v takových s hodnotami v kolizi stojících případech, má být hledána 

cesta směrem k zachování hodnot, nikoli překážky. Jak již bylo výše prokázáno, ochrana 

stěžejních hodnot jako jsou spravedlnost, morálka či svoboda jednotlivce, byly právu imanentní 

za působnosti obč. zák. i mnohem dříve, nežli vůbec obč. zák. byl přijat. K nalezení cesty „obnovy 

ochrany zásadních právních hodnot“ i v dosavadních právních vztazích může argumentace ust. § 

3030 o. z. pomoci. Domnívám se, že právě z toho důvodu zákonodárce volil formulaci dikce ust. 

§3030 o. z. právě tímto způsobem. Negování významu ust. § 3030 prohlášením o nemožnosti 

postupu způsobem popírajícím dosavadní ustálenou judikaturu, jak NS v R 4/2016 učinil, tomuto 

záměru zákonodárce neodpovídá, ba paradoxně dikci a její smysl popírá. Popírá ovšem, a o to více 

jde o postup vyžadující pozornost, ochranu hodnot, které nejsou ničím novým, byť mohou být 

nově v jistém směru definovány. I proto se domnívám, že rozhodnutí NS R 4/2016 je nutno stran 

nezákonnosti závěrů vnímat v kontextu pouze „samoúčelného„ popírání judikatury nebo „zásadní 

negace“ dosavadní právní úpravy, byť se to na první pohled z rozhodnutí nepodává.  

K závěrům NS vyjádřeným v R 4/2016 o nikoli náležitém respektování dosavadní právní 

úpravy a judikatury se vyjádřila dále odborná veřejnost. Uvádí, že popření dosavadní právní 

 
292 „Ostatně dnes právní filozofie všeobecně dospívá k přesvědčení, že chápání spravedlnosti více než z racionálního 

vychází z intuitivního a citového základu dokonce někde za apriorního předpokladu existence obecné, nadčasové 

spravedlnosti.“ VEVERKA, V. Základy teorie práva a právní filozofie. 1. vyd. Praha: Codex, 1996. s. 303. 
293 Naví se tak děje typicky v oblasti smluvního práva. 
294 PETROV, J. Neplatnost právních jednání. Bulletin advokancie. Rok 2011, č. 3, s. 36 a násl. 



 

82 

 

 

úpravy by bylo v rozporu s principem právní jistoty i ochrany nabytých práv295. Jejich závěr je 

prost hlubší analýzy problematiky.  

Závěr NS o druhé podmínce - nemožnosti popírání dosavadní judikatury – je spíše obecně 

odmítán. „S odmítavým postojem k možnostem změny dosavadní judikatury však dle našeho názoru 

souhlasit nelze. … je nesporné, že zákonodárce vyslovil vůli ke změně některých aplikačních 

paradigmat.“296 Jak jsem již uvedla výše, s nutností respektu k vůli zákonodárce po změně 

určitých rozhodovacích schémat souhlasím.  

Nelze nevzít na zřetel, že postup odvolacího soudu v R 4/2016 označený následně NS za 

libovůli, byl zásadně překvapivý a mohl zakládat důvodnou obavu o bezbřehou aplikaci 

občanskoprávních zásad na dosavadní právní vztahy; vše bez dostatečně precizní argumentace 

nalézacím (odvolacím) soudem. Jeví se, že NS takový postup takto striktně odmítl, a slova o 

nerespektování použil, právě vědom si této skutečnosti, pro což lze mít v jistém směru pochopení. 

Je ovšem o to více s politováním, že se dovolací soud v rozhodnutí, které následně bylo 

publikováno i ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (R 4/2016), nevěnoval více argumentaci, 

za jakých podmínek je možná změna ustálené soudní judikatury (tu vyloučit nemůže, neboť by 

tím negoval bez legitimního důvodu judikaturu ÚS – k té dále) a dostatečně nezvažoval kolizi 

hodnot pomocí testu proporcionality. Tyto skutečnosti jsou přitom v dané věci zásadní, jak se 

z dalšího výkladu podává a ubírají přesvědčivosti daného rozhodnutí.  

Část odborné veřejnosti uvádí jako rozlišovací kritérium pro ne/možnost použití 

občanskoprávních zásad a související možnost změny ustálené soudní judikatury, časový okamžik, 

kdy bylo zahájeno soudní řízení o nároku. Bylo - li soudní řízení týkající se právního vztahu 

řídícího se dosavadní právní úpravou zahájeno do 31.12.2013, dospívají k závěru, že do něj spíše 

nebude možné tímto způsobem vzhledem k zásadě předvídatelnosti soudních rozhodnutí297 a 

požadavku proporcionality298 zasáhnout a ustálenou soudní judikaturu měnit. Naopak v řízeních o 

právech a povinnostech vzniklých podle dosavadní právní úpravy zahájených až po 1. 1. 2014 

cestu pro změnu soudní judikatury a prosazení vůle zákonodárce pro změně rozhodovací praxe 

vidí299. Při úvaze nad možností takového postupu se ovšem dle mého názoru nabízí důvodná obava 

 
295 Blíže viz URBANEC, D., HRADIL, A. K použití zásad (nového) občanského zákoníku na vztahy vzniklé do 

31.12.2013. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pouziti-zasad-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-

vztahy-vznikle-do-31-12-2013-99021.html. 
296 Tamtéž.  
297 Blíže viz URBANEC, D., HRADIL, A. K použití zásad (nového) občanského zákoníku na vztahy vzniklé do 

31.12.2013. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pouziti-zasad-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-

vztahy-vznikle-do-31-12-2013-99021.html. 
298 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014,  s. 2333. 
299 Zde dospívají ke shodě Lavický i Urbanec. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pouziti-zasad-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-vztahy-vznikle-do-31-12-2013-99021.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pouziti-zasad-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-vztahy-vznikle-do-31-12-2013-99021.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pouziti-zasad-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-vztahy-vznikle-do-31-12-2013-99021.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pouziti-zasad-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-vztahy-vznikle-do-31-12-2013-99021.html
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o zachování dalšího požadavku, a sice požadavku na zachování zásady legitimního očekávání 

(nyní normované v ust. § 13 o. z.). Podstatou zásady legitimního očekávání je postulát, aby stejné 

či obdobné případy byly objektivně posouzeny soudem stejně300. Jedná se o shodnost či obdobnost 

skutkového stavu. Pokud bude skutkový stav stejný či obdobný, pak nemusí vyznít argumentace 

skutečností procesní -  zahájení řízení až po 1.1.2014 - když nadále půjde primárně o posouzení 

stejného či podobného skutkového stavu dle dosavadní právní úpravy (skutečnosti hmotněprávní), 

dostatečně relevantně. Skutečnost, kdy osoba podá návrh na záhájení řízení (zda před či po vstupu 

o. z. v účinnost), by tak měla mít zásadní vliv hmotněprávní (ve smyslu ne/přípustnosti aplikace 

občanskoprávních zásad dle o. z.), vše ovšem v kontextu, že by se pořád jednalo o právní vztah, 

který se v obou těchto případech řídí dosavadní právní úpravou301. Nepovažuji tudíž takový 

argument za dostatečně přesvědčivý. 

Ústavní soud možnost změny judikatury připouští a stanoví pro ni určitá kritéria. Z nálezu 

Pl.ÚS 11/02 se podává: „První možností, kdy Ústavní soud může překonat vlastní judikaturu, je 

změna sociálních a ekonomických poměrů v zemi nebo změna v jejich struktuře anebo změna 

kulturních představ společnosti. Další možností je změna či posun právního prostředí tvořeného 

podústavními právními normami, které v souhrnu ovlivňují nahlížení ústavních principů a zásad, 

aniž by z nich ovšem vybočovaly, a především neomezují princip demokratické právní státnosti (čl. 

1 odst. 1 Ústavy).“302  Domnívám se, že může stát, že uvedená kritéria (judikaturu ÚS musí zcela 

jistě respektovat i soud dovolací) mohou být v konkrétním případě naplněna. Existuje tu zřejmá 

vůle zákonodárce (reprezentujícího vůli lidu) pro posun směrem k ochraně určitých hodnot 

(zásadami chráněných), stejně tak jako jeho vymezení se vůči určitým dosavadním rozhodovacím 

schématům. Může tudíž být naplněna podmínka posunu právního prostředí. O. z. se zcela jistě 

hlásí k důslednému respektu k ústavním principům a zásadám chránící hodnoty, které navíc byly 

vlastní právu již za předchozí právní úpravy, ale nebyly leckdy důsledně respektovány. Již z toho 

důvodu nemůže taková „změna“ představovat něco zcela neočekávatelného a nepředvídatelného 

či nejistého. Logickým požadavkem je, že takový postup musí být podroben testu proporcionality. 

„Posouzení kolize mezi hodnotou soudcovského dotváření práva na straně jedné a hodnotou 

právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování na straně druhé musí vycházet ze zásady 

proporcionality. Jeho obsahem musí být pečlivé vážení negativních dopadů změny právního 

 
300 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 61. 
301 Např. dvě shodné smlouvy uzavřené obě 20. prosince 2011, nárok z první ze smluv by byl zažalován v prosinci 

2013 a stejný nárok z druhé smlouvy by byl zažalován v lednu 2014, obě v řádné promlčecí lhůtě. Nejeví se mi pak 

bez dalšího jako ospravedlnitelné, aby u každé z takových smluv hrozilo posouzení stejného skutku jinak jen z důvodu 

skutečnosti jiného data podání žaloby (byť i žaloba samotná má jistý účinek hmotněprávní - stavení promlčecí lhůty).  
302 Nález Pl.ÚS 11/02 ze dne 11. 6. 2003 (198/2003 Sb., N 87/30 SbNU 309). 
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názoru soudů, promítajících se v zúžení možností uplatnění subjektivního práva pro účastníky 

řízení konajících v dobré víře v existenci práva, daného soudy ustálenou interpretací zákona. Jeho 

obsahem zároveň musí být i zohlednění společenské naléhavosti takovéto změny. Tyto úvahy soudu 

musí být transparentně předestřeny veřejnosti.“303 Dále Ústavní soud uvádí: „Judikatura nemůže 

být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována 

o nové interpretační závěry, ale i měněna, např. v návaznosti na vývoj sociální reality, techniky 

apod., s nimiž jsou spjaty změny v hodnotových akcentech společnosti.“304  

Z judikatury NS k problematice možnosti aplikace občanskoprávních zásad na dosavadní 

právní vztahy vyplývá, že se dovolací soud k této otázce dále staví leckdy apriorně negativně, i 

přes existující snahu nalézacích soudů toto ustanovení aplikovat, jak je vidět např. z usnesení NS 

sp. zn. 26 Cdo 2453/2015. V daném případě se jednalo o žalobu na určení neplatnosti výpovědi 

dané pronajímatelem nájemci a předmětem přezkumu bylo, podle jaké právní úpravy je nutno 

postupovat, když žaloba byla podána za účinnosti o. z., ale k výpovědi došlo (byla doručena) za 

účinnosti obč. zák. Odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně o tom, že se má postupovat dle o. z. 

zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a posouzení dle dosavadní právní úpravy. Odvolací 

soud postupoval v souladu s principem nepravé retroaktivity a přikázal soudu I. stupně rozhodnout 

dle obč. zák. Dále uvedl, že je možné postupovat rovněž podle ust. § 3030 o. z. Dovolatelka 

(nájemkyně) v dovolání tvrdila, že se měl použít o. z., přitom sama se takovým postupem neřídila 

(nepodala žalobu na přezkum oprávněnosti výpovědi dle o. z., nýbrž sama postupovala dle obč. 

zák. žalobou na neplatnost výpovědi). Dovolací soud, odkazujíce se i na judikaturu dle dosavadní 

právní úpravy, konstatoval, že nelze posuzovat skutečnosti nastalé poté, co pronajímatel výpověď 

učinil a uzavřel nutnost postupu dle obč. zák., přitom ovšem jedním dechem odkazem na R 4/2016 

(„Pro úplnost je třeba dodat, že závěr odvolacího soudu o možné aplikaci § 3030 o. z. v řízení, v 

němž je postupováno podle obč. zák., není správný. Výkladem přechodného ustanovení § 3030 o. 

z. a nepřípustností pravé zpětné účinnosti „nové“ právní úpravy na „staré“ právní vztahy se 

Nejvyšší soud zabýval např. v rozsudku ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3612/2014, uveřejněném 

pod číslem 4/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.“305) předestřel nalézacím soudům, 

aby význam předmětného ustanovení vůbec nezvažovaly. Jsem přesvědčená, že takový závěr 

pronesený dovolacím soudem v této fázi řízení, aniž by opravdu nalézací soudy nechal význam 

ust. § 3030 o. z.  v daném případě posoudit, byl předčasný a nevhodný, narušující princip 

instančnosti. Odvolací soud sám nic o pravé retroaktivitě nehovořil, naopak věc vrátil soudu I. 

 
303 Nález III. ÚS 1275/10 ze dne 22. 12. 2010, N 253/59 SbNU 581. 
304 Nález II. ÚS 3168/09 ze dne 5. 8. 2010, N 158/58 SbNU 345. 
305 Usnesení NS ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2453/2015. 
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stupně z důvodu nepravé retroaktivity. Měl ovšem za to, že při posouzení důvodnosti žaloby 

lze toho ust. použít a jeví se, zamýšlel možná komplexněji posoudit všechny okolnosti daného 

případu. Nutno říci, že v R 4/2016 dovolací soud neudělal z ust. § 3030 o. z. „zakázané“ 

ustanovení, byť jeho význam značně upozadil a existuje řada důvodů, proč s ním lze polemizovat. 

Ovšem ani soud I. stupně ani soud odvolací nedospěly za pomoci ust. § 3030 o. z. v rozhodnutí 

sp. zn. 26 Cdo 2453/2015 k závěru o negaci dosavadní právní úpravy (natož tak zásadní, jak v R 

4/2016 NS ve vztahu k zákonnosti závěrů akcentuje) ani k (samoúčelnému) odmítnutí dosavadní 

judikatury. Vždyť na to ani neměly prostor, neboť již dopředu měly avizováno, že jakákoli úvaha 

o ust. § 3030 o. z. (byť ještě nebylo zřejmé, jaká konkrétně bude), není správná! Věc měla být 

nalézacími soudy teprve řešena, což je asi fakt, který považuji za zcela zásadní. Dovolací soud 

nemohl vědět, jak se k předmětnému ust. hodlají nalézací soudy postavit a jak jej vyloží, přesto je 

již dopředu informoval, že vůbec úvaha o tomto ustanovení je nesprávná. Nelze než vyslovit 

zásadní nesouhlas. 

Svůj rezervovaný postoj k významu ust. § 3030 o. z. NS zopakoval i v dalších rozhodnutích 

např. Usnesení NS ze dne 23.5.2019, sp. zn. 25 Cdo 224/2019306 či v Usnesení NS ze dne 9. 7. 

2018, sp. zn. 23 Cdo 5797/2017307, kteréžto citují odůvodnění z R 4/2016, jeví se, bez dalších 

bližších konkretizací pro daný případ.   

NS se jal vyjádřit k ust. § 3030 o. z. negativně dokonce i v případech, kdy nalézací soudy 

aplikovaly primárně dosavadní právní úpravu, když odepřely žalobci ochranu výkonu práva 

pro rozpor s dobrými mravy dle ust. § 3 odst. 1 obč. zák. a pouze podpůrně za pomoci ust. §3030 

o. z. dodaly, že i dle §§ 6 a 8 o. z. lze jednání žalobce označit za nepoctivé a právo zneužívající 

308. Postup dle R 4/2016 nalézací soudy v daném případě zcela prokazatelně dodržely, když 

aplikovaly ust. obč. zák. a pro rozpor s dobrými mravy žalobu zamítly. Nestalo se, že by nebyla 

dosavadní právní úprava za pomoci ust. § 3030 o. z. buď používána vůbec, nebo že by byla 

vykládána odlišně, v rozporu s ustálenou judikaturou. Přesto však, i když byl dodržen „návod“ NS, 

 
306 „…byla již Nejvyšším soudem vyřešena, a to konkrétně rozsudkem ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3612/2014, 

publikovaným pod č. 4/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V tomto rozhodnutí dovolací soud vyložil, že 

přechodné ustanovení § 3030 o. z. (stanovící, že i na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních 

předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I) nelze vykládat tak, že by způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou 

účinnost ustanovení § 1 až 14 zákona č. 89/2012 Sb. na dříve (do 31. 12. 2013) vzniklé právní vztahy (poměry).“ 
307 „…neboť žádné z ustanovení § 1 až 14 o. z. není přípustné aplikovat způsobem, který by vedl k tomu, že „dosavadní 

právní úprava“ nebude v právních vztazích vzniklých v době do 31. 12. 2013 náležitě respektována (tedy že zejména 

nebude buď používána vůbec, nebo že bude vykládána odlišně, v rozporu s ustálenou judikaturou).“ 
308 „Nad rámec výše uvedeného je třeba poznamenat, že přechodné ustanovení § 3030 o. z. nelze vykládat tak, že by 

způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou účinnost ustanovení § 1 až § 14 citovaného zákona na právní vztahy vzniklé 

do 31. 12. 2013 (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3612/2014). To, že soudy obou 

stupňů poměřovaly rozhodné skutečnosti (také) ustanoveními § 6 a § 8 o. z., na závěrech shora formulovaných nic 

nemění.“ Usnesení NS ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 33 Cdo 1081/2018. 
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jal se NS jít ještě dále – až k výkladu fakticky popírajícímu existenci ust. §3030 o. z. Jedná se o 

postup krajně nevhodný, přesahující kompetence NS a narušující princip dělby moci ve státě.  

S velkou úctou a pokorou k práci a činnosti vrcholné soudní instance, a při vědomí letitých 

zkušeností a odbornosti jejích členů, musím s politováním konstatovat, že urputné setrvávání na 

ustálené soudní judikatuře, může působit nikoli jako snaha po naplnění poslání soudní moci, ale 

spíše jako snaha po rychlém vyřízení věcí dosavadních309 . 

Vzhledem k výše popsanému vývoji soudní praxe dovolacího soudu lituji, že dovolací soud 

v R 4/2016 nevěnoval bližší pozornost tomu, jak na předmětné ustanovení nahlížet. Výrok 

dovolacího soudu o nepřípustnosti (negativní teze) bez bližšího rozvedení podmínek výjimečně 

přípustných zásahů do retroaktivity, zvažování proporcionality, a aspektů dalších, prokazatelně 

svádí k jednoduchosti myšlení a nikoli preciznímu hodnocení pro konkrétní případ.  

Objevují se ovšem i rozhodnutí dovolacího soudu, která alespoň zvažují, zda určité zásady 

jsou novum či zda byly vlastní i právní úpravě předchozí 310, 311, což přispívá k většímu uvědomění 

si skutečnosti, že celá řada zásad není žádné novum, ale byly vlastní o dosavadní právní úpravě a 

že o zas tak obrovský zásah nejde. Nepostačí ovšem toliko konstatování, zda jde o novum či nikoli, 

ale je nutno též zvažovat, zda se v konkrétním případě nejedná o ne/možnou výjimkou ze zásad 

intertemporálního práva tak, jak to činí soud Ústavní např. v nálezu sp. zn. I. ÚS 2715/17, ze dne 

15.5.2018 (viz. dále), případně jaké zásady jsou v možné kolizi, které je nutno dát přednost, zda 

jsou důvody pro změnu.      

Považuji za vhodné, aby dovolací soud v každém konkrétním případě zvažoval výslovné 

přihlášení se zákonodárce k ochraně určitých hodnot i pro dosavadní vztahy (tj. prokazatelnou vůli 

 
309 Přestože sporů ze vztahů dosavadních může být ještě značná část, vzhledem k ust. §3028 odst. 3 o. z.  
310 Zásady dnes výslovně deklarované v § 6 a § 8 o. z., jimiž ve svém rozhodnutí argumentoval soud prvního stupně, 

byly ostatně našemu právnímu řádu imanentní i v poměrech před 1. 1. 2014“ Usnesení NS ze dne 24.1.2018, sp. zn. 

32 Cdo 1082/2016. 
311 „Ani závěr, že přechodné ustanovení § 3030 o. z. nelze vykládat tak, že by způsobovalo (umožňovalo) pravou 

zpětnou účinnost ustanovení § 1 až 14 o. z. na dříve (do 31. prosince 2013) vzniklé právní vztahy (poměry)…, totiž 

v poměrech projednávané věci nebránil užití právní zásady, podle níž nesmí nikdo těžit ze svého nepoctivého nebo 

protiprávního činu, resp. protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Obecná právní zásada 

nemo turpitudinem suam allegare potest byla součástí právního řádu již před účinností současného občanského 

zákoníku (tj. před 1. lednem 2014), a to nikoli jen jako „podpůrné“, nýbrž jako přímo aplikovatelné pravidlo pro 

rozhodování soudů (srov. například nález Ústavního soudu ze dne 22. února 1995, sp. zn. II. ÚS 42/94, nález 

Ústavního soudu ze dne 22. února 2011, sp. zn. I. ÚS 2849/07, či z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu například 

usnesení ze dne 27. dubna 2009, sp. zn. 22 Cdo 5170/2007, rozsudek ze dne 20. července 2011, sp. 

zn. 28 Cdo 4008/2010, rozsudek ze dne 17. července 2012, sp. zn. 28 Cdo 360/2012, rozsudek ze dne 19. září 2012, 

sp. zn. 28 Cdo 2287/2011, anebo usnesení ze dne 24. listopadu 2015, sp. zn. 29 Cdo 2261/2015).“ Usnesení NS ze 

dne 22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4476/2016. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgmya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmju
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgrpws2k7ovzv6nbs
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pwsx3vonpteobuhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5ptems7mnsg6xzvge3ta
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpteoc7mnsg6xzugaydq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjpteoc7mnsg6xztgyya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpteoc7mnsg6xzsgi4do
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvpteok7mnsg6xzsgi3dc
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zákonodárce po změně v hodnotových akcentech společnosti), a v té souvislosti i „testoval“  

možnost změny judikatury 312, 313.           

Důkazem, že nejde o lichou proklamaci a „že to jde“, je Usnesení Nejvyššího soudu České 

republiky z 10. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2371/2014. Toto rozhodnutí je příkladem hledání cesty 

směrem k ochraně hodnot (poctivosti, četnosti, spravedlnosti): „Dovolací soud jednak nemá za to, 

že by obě věci zmíněné dovolatelem byly totožné, jednak upozorňuje na posun v právní úpravě. 

… nicméně nová úprava, jak je uvedeno dále, odstranila pochybnosti o aplikaci ustanovení o 

dobrých mravech i pro dobu před 1. 1. 2014. Zatímco výše uvedená rozhodnutí vycházela z toho, 

že – podle striktního výkladu § 3 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. - na vydání 

konstitutivního rozhodnutí soudu nelze aplikovat § 3 odst. 1 obč. zák. 1964, po 1. 1. 2014 je třeba 

i na vztahy vzniklé před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (§ 3030 občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. – dále jen „o. z.“) aplikovat i § 2 odst. 3 o. z., který zakotvuje zásadu 

dobrých mravů jako obecný princip, ovládající výklad i aplikaci občanskoprávních norem, tedy 

jdoucí nad rámec § 3 odst. 1 obč. zák. 1964; zákonodárce tu výslovně vyřešil otázku, zda i před 

1. 1. 2014 byly dobré mravy obecným principem, ke kterému je třeba přihlížet při „použití 

právního předpisu“, tedy i při vydání konstitutivního rozhodnutí, či zda je bylo možno aplikovat 

jen v rámci § 3 odst. 1, resp. § 39 obč. zák. 1964. Dále je třeba vyjít ze zásady, že daný slib zavazuje 

a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm. d/ o. z.), a že každý má povinnost jednat v právním 

styku poctivě a nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má 

kontrolu (§ 6 o. z.). Je nepochybné, že i žalobce měl kontrolu nad stavem vyvolaným tím, že 

smlouva nebyla předložena katastrálnímu úřadu a že v případě, že ostatní části smlouvy byly 

splněny v jeho prospěch, je poctivé, aby byla respektována vůle směřující k celkovému vyrovnání 

majetkových poměrů účastníků i ohledně předmětné bytové jednotky.“ Rozhodnutí bylo podrobeno 

přezkumu i z hlediska ústavnosti. Ústavní stížnost byla odmítnuta v řízení vedeném pod sp. zn. 

I.ÚS 454/15 ze dne 10. 12. 2015 z důvodu zjevné neopodstatněnosti. 

 
312 Čímž neříkám, že by k nutnosti změny soud muselo dojít, leckdy nikoli. Pouze konstatuji, že rozhodnutí by 

působilo přesvědčivěji, pakliže by zmínilo nedůvodnost změny judikatury v konkrétním případě po zohlednění 

akcentu zákonodárce k ochraně určitých hodnot. 
313 Např. v Usnesení NS ze dne 10. 5. 2016, sp. zn. 32 Cdo 544/2016, byla řešena otázka ustálené judikatury ve věci 

smlouvy o dílo. Ta setrvává na závěru, že podepsaný předávací protokol sjednaný stranami je hmotněprávní podmínka 

předání a převzetí díla a vzniku nároku na zaplacení ceny díla. Tato podmínka ovšem bývá v praxi často zneužívána. 

Přesto dovolací soud na podmínce a své judikatuře trvá. Odvolací soud v daném případě za pomoci ust. § 3030 o. z. 

aplikoval ust. §§§ 6 a 8 o. z. na chování žalované, leč v konkrétním případě to neučinil dostatečně precizně, a z důvodu 

nepřezkoumatelnosti bylo jeho rozhodnutí zrušeno. Dovolací soud zopakoval závěr z R 4/2016 o nepřípustné pravé 

retroaktivitě. Jeví se mi, že v daném případě by přihlášení se k zákonodárcově vůli k ochraně zásady poctivosti a 

zákazu zneužití práva, ve spojení s připomenutím, že dosavadní právní úpravě byla ochrana hodnoty poctivosti a 

četsného jednání rovněž známa (vše při řádném zohlednění přípustnosti výjimečného zásahu a zvážení případných 

dotčených kolidujících zájmů), mohlo být i důvodem pro jistý posun. 
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Ústavní soud nazíral na ust. § 3030 o. z. v nálezu I. ÚS 2219/12 ze dne 17.4.2014, v němž 

se v bodě 50. vymezoval vůči argumentaci NS o přednostní ochraně vlastnického práva původního 

vlastníka (známý spor ÚS a NS o „nabytí od nevlastníka“).  K právním zásadám hlavy I části první 

za pomoci ust. § 3030 o. z. (ust. § 3 odst. 2 písm. e) o. z.) se nepřímo odkazoval NS podpůrně při 

své argumentaci ve prospěch nemožnosti takového nabytí dle dosavadní právní úpravy s tím, že i 

dle nové právní úpravy jen zákon stanoví, jak vlastnické právo vzniká a zaniká. ÚS uvedl, že: „Ve 

vztahu k úpravě nového občanského zákoníku pak Nejvyšší soud ve svém vyjádření k ústavní 

stížnosti nepřímo poukazoval též na § 3030 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. e) nového občanského 

zákoníku, který stanoví, že i na práva a povinnosti posuzované podle dosavadních právních 

předpisů se použijí ustanovení části první hlavy I, tj. mimo jiné i vymezení hlavních zásad 

soukromého práva, mezi něž se řadí též ochrana práva vlastnického. K tomu je třeba nicméně 

doplnit, že § 3 odst. 2 nového občanského zákoníku ony obecné zásady vyjmenovává toliko 

demonstrativně, navíc následující odstavec 3 odkazuje rovněž na "další obecně uznané zásady 

spravedlnosti a práva". Z důvodové zprávy je přitom patrné, že mezi obecné zásady právní ctěné 

celým právním předpisem se řadí též zásada ochrany dobré víry (viz důvodovou zprávu k novému 

občanskému zákoníku, text k § 3).“314 ÚS takovou podpůrnou argumentaci NS reflektoval a ust. § 

3030 o. z. nenegoval, jeho závěr o možnosti upřednostnění ochrany dobrověrného ale nezměnila 

(naopak novou právní úpravou opodstatněnost svého závěru potvrdil).   

Ust. § 3030 o. z. pak ÚS argumentoval při posuzování zneužití práva podat trestní 

oznámení učiněného za dosavadní právní úpravy a jeho občanskoprávních následcích.315  

V nálezu I. ÚS 2715/17k možnosti aplikace občanskoprávních zásad na dosavadní právní 

vztahy uvádí: „Ohledně možnosti aplikovat na soukromoprávní poměry vzniklé před 1. 1. 2014 

novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 3030), dále 

odkazuje Ústavní soud na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. 

zn. 21 Cdo 3612/2014: "Zpětná působnost (retroaktivita) občanského zákoníku .... spočívá na 

principech nepravé retroaktivity. Vznik právních vztahů (poměrů) a práva a povinnosti z nich 

vzniklé v době do 31. 12. 2013 se i v době od 1. 1. 2014 řídí dosavadní právní úpravou. V tomto 

smyslu je třeba používat rovněž § 3030 ObčZ, neboť žádný z § 1 až 14 ObčZ není přípustné 

aplikovat způsobem, který by vedl k tomu, že "dosavadní právní úprava" nebude v právních 

 
314 Nález ÚS ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12. 
315 „Toto pojetí generální prevence převzal i ObčZ (srov. § 2900 a násl. ObčZ). Rovněž tato skutečnost je 

v projednávané věci relevantní (§ 3030 ObčZ), neboť vedlejší účastník se podáním trestního oznámení nedomáhal 

ochrany vlastních či cizích ústavních práv, nýbrž jím upřednostňované podoby veřejného zájmu (s významným 

politickým prvkem), na jehož ochranu jinými dostupnými prostředky zcela rezignoval, ač byl sám nositelem veřejné 

funkce a měl možnost požadované informace získat i jinak.“ Nález ÚS ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 1017/15. 
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https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrptemk7mnsg6xztgyyte
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgmya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmju
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrzgaya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgmya
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vztazích vzniklých v době do 31. 12. 2013 náležitě respektována (tedy že zejména nebude buď 

používána vůbec, nebo že bude vykládána odlišně, v rozporu s ustálenou judikaturou. 

Ustanovení § 3030 ObčZ nelze vykládat tak, že by způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou 

účinnost § 1 až 14 ObčZ na dříve (do 31. 12. 2013) vzniklé právní vztahy (poměry)." Z nálezu 

Pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl․ ÚS 21/96 se k retroaktivitě zákona mimo jiné podává, že 

u retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které existují striktně omezené výjimky 

přípustnosti, u retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti, ze které existují 

výjimky její nepřípustnosti. Takovou výjimku však Ústavní soud v projednávané věci neshledal. 

Navíc, z dikce ustanovení § 6 odst. 2 vyplývá, že toto vychází z principu dobré víry, kterou lze jako 

jeden z principů dovodit i u předchozí právní úpravy. Jinými slovy řečeno, nelze uzavřít, že by 

ustanovení § 6 odst. 2 vnášelo do občanského práva nějaké zásadní novum, krom toho, že je 

výslovně zakotveno v ustanovení občanského zákoníku.“316 K odůvodnění podanému Ústavním 

soudem v nálezu sp. zn. I. ÚS 2715/17 uvádím, že jej považuji za přínosné, neboť se ÚS 

v odůvodnění výslovně zabýval tím, zda je v daném konkrétním případě důvod zvažovat naplnění 

výjimky ze zásad retroaktivity. Byť ÚS odkázal na R 4/2016 i s nemožností „vykládat dosavadní 

právní úpravu za pomocí §§ 1 až 14 o. z. odlišně, v rozporu s ustálenou judikaturou“, přesto dále 

alespoň doplnil nutnost zvažování podmínek pro ne/možnost výjimečného zásahu do zásad 

retroaktivity. 

Domnívám se, že cesta pro ust. § 3030 o. z. není uzavřena, pomalu se vytváří. Nestačí 

ovšem argumentovat pouze tím, co je zcela „nové“ a co „staré“. Nutno zvažovat, zda dotčená 

zásada je dostatečně silná, aby prolomila dřívější výklad právní úpravy. Mělo by být zvažováno, 

zda dosavadní judikatura dostatečně chránila hodnoty, které chránit měla, a pokud ne, pak bez 

ohledu na to, zda jde o zásady „staré“, či případně „nové“, hledat způsob poskytnutí ochrany těmto 

hodnotám. Výslovné přihlášení zákonodárce ke změně směrem k důsledné ochraně hodnot, by 

k tomuto cíli mohlo významně přispět a mohlo být jedním z nosných argumentů pro změnu 

dosavadní ustálené judikatury. Takový postup dle mého názoru odpovídá judikatuře Ústavního 

soudu o možnostech změny judikatury, samozřejmě se tak má dít výjimečně, po řádném 

zhodnocení konkrétního případu, po důkladném a pečlivém odůvodnění nutnosti změny, 

s akcentem na konkrétní chráněnou hodnotu schopnou oprávněně převážit další dotčené zájmy.        

  

 
316 Nález ÚS ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 2715/17. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgmya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmju
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgzpxa3c7ovzv6mrr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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3. Pojednání o vybraných zásadách občanskoprávních 

V této části práce se zaměřuji na pojednání o vybraných zásadách občanského práva. Volba 

konkrétních zásad souvisí s jádrem předkládané práce. Průběh psaní mne logicky dovedl k 

problematice dobrých mravů a veřejného pořádku. Tyto jsem zvažovala k pojednání původně 

v rozsahu užším, ovšem při bližším zkoumání zákonné dikce mající určovat povahu právních 

norem v právu soukromém, a při vědomí zaměření této práce na celé právo soukromé, mne tento 

samotný fakt přesvědčil, o nutnosti blíže se zabývat problematikou zejména povahy právních 

norem i ve vybraných speciálních úpravách a zaměřit se tak na tento zásadní (výchozí) aspekt, 

předpoklad možnosti skutečného uplatnění svobody v soukromém právu, komplexněji. V této 

kapitole tudíž pojednávám alespoň stručně o podstatě zásady autonomie vůle, k níž se sám kodex 

jako ke klíčové hlásí. K rozboru zásady svobody přistupuji s vědomím, že tato jest velmi dobře a 

podrobně popsanou zásadou soukromého práva, proto si dovoluji pojednat toliko o jejích 

základních aspektech a podrobně se věnuji sledovanému tématu (některým z jejích limitů 

v podobě konceptu veřejného pořádku a dobrých mravů v o. z.).  

Předpokladem skutečného prosazení autonomie vůle je reálná (nikoli jen formální) rovnost 

osob v právu soukromém, proto někdy může vystupovat do popředí potřeba ochrany slabší strany, 

která má přispět k nastolení případné fakticky existující nerovnosti stran vyrovnáním pozic 

prostřednictvím jistých prostředků ochrany.317 Proto se další pozornost mé práce koncentruje na 

koncept ochrany slabší strany v o. z., který je doplněn v exkursech do speciálních právních úprav 

v právu obchodním a pracovním, zmínka o ochraně slabšího je i v pojednání o právo rodinném. Je 

rovněž nesporným faktem, že právě pro ochranu slabší strany zákonodárce volí často normy 

kogentní či relativně kogentní a skupinová ochrana může vést ke kategorizaci normy pod ochranou 

veřejného pořádku. Oblast ochrany slabší strany tak úzce souvisí s problematikou nejen povahy 

norem v soukromém právu, ale i se samotným významem pojmu veřejný pořádek a může se 

zásadně projevit i v následcích právních jednání při posuzování jejich ne/platnosti. Při pojednáních 

o ochraně slabší strany pomíjím podrobnější analýzu problematiky spotřebitelské, neboť této se 

 
317 Obdobně blíže viz HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita. 2010, s. 120.   
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dlouhodobě a z různých aspektů upíná pozornost velké části odborné veřejnosti. Lze zmínit např. 

práci Selucké318, Pokorné319, Tichého320 či Vítové321.  

Krátce pojednávám též o zásadě rovnosti stran, kterou lze spolu se zásadou autonomie vůle 

označit za klíčové zásady soukromého práva, umožňující vůbec dostatečně odlišit soukromé právo 

od práva veřejného. Je i podstatným prvkem (ve svém pojetí ochrany před diskriminací) 

moderního směřování občanského práva vůbec322. Absence výslovného normování zásady 

rovnosti v občanském zákoníku nemůže přispět k výkladu, kterým by tuto zásadu bylo možno 

upozadit či dokonce popírat. Vždy, bude-li se chtít do rovnosti stran jako principu ústavněprávního 

charakteru (čl. 1 LZPS) zasáhnout, je nutno, aby se tak dělo cestou legitimní. Proto i při zpětném 

pohledu na koncepci ochrany slabšího v o. z., ve spojení s absencí zásady rovnosti, je nutno o to 

více apelovat na důslednější vymezení jejích legitimních mezí; ochrana slabšího musí být užívána 

racionálně, v situacích, k nimž je určena, neměla by se stát ochranou automatizovanou, ani 

„krycím“ pojmem pro ochranu bez důvodné argumentační podpory a zákonné opory v každém 

jednotlivém případě. Ne vždy se tak ovšem děje, jak bude ilustrováno níže u rozboru zásady 

ochrany slabší strany v o. z.     

3.1. Zásada autonomie vůle 

Vůdčí zásada soukromého práva, jeden z fundamentálních právních principů akcentovaný 

přiléhavě Bydlinským v kontextu stejného práva na určitou mírou svobody každého z nás (tj. v 

kontextu rovnosti)323, má nezpochybnitelné místo v systému zásad soukromého práva. Je to 

princip, který je spolu se zásadou rovnosti klíčový pro soukromé právo a společně umožňují 

 
318 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008. xv, 134 s. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9. 
319 POKORNÁ, Jarmila et al. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. xvi, 300 stran. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-625-0. 
320 TICHÝ, Luboš, ed. Ochrana spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, 2014. 223 s. Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; 

11. ISBN 978-80-87488-13-3. 
321 VÍTOVÁ, Blanka. Ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na slevových portálech. 1. vydání. Olomouc: 

Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2017. 234 stran. ISBN 978-80-88266-05-1. 
322 Blíže viz SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava prodeje. 

Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 2-3. 
323 Každý člověk má právo na co největší míru osobní a hospodářské svobody, která může obstát za stávajících 

okolností se srovnatelnou svobodou všech ostatních (princip svobody) „Jeder Mensch hat Anspruch auf das größte 

Maß an (persönlicher und wirtschaftlicher) Freiheit, das unter den jeweiligen Umständen mit der gleichen Freiheit 

aller anderen zusammen bestehen kann (Freiheitsprincip).“ BYDLINSKI, F. Fundamentale Rechtsgrundsätze: zur 

rechtsethischen Verfassung der Sozietät. Wien: Springer-Verlag, 1988, xiv, s. 291. 
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dostatečně odlišit právo soukromého od práva veřejného324. Z hlediska právní síly se jedná a o 

pravidlo ústavněprávní úrovně (čl. 2 odst. 3 LZPS325 a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR326).  

Je vůdčím principem o. z.327 Zásada autonomie vůle je i z těchto důvodů i předmětem 

rozsáhlého vědeckého bádání a byla již v zásadních aspektech popsána. Dovolím si tudíž na tomto 

místě toliko stručně poukázat na její základní vymezení a v dalším odkazuji na odbornou 

literaturu328. 

Autonomií vůle se chápe „oprávnění subjektů uspořádat své právní záležitosti samostatně 

a ve vlastní odpovědnosti podle vlastní představy.“329 Podstatou autonomie vůle je svoboda osob 

soukromého práva projevit svou vůli v co nejširší míře. Je tak zásadně ponecháno na vůli osob, 

jejich iniciativě, preferencích, ale i osobní odpovědnosti, co chtějí, jak si uspořádají svá práva a 

povinnosti.330 

Obsahem autonomie vůle se zabýval Hurdík, Lavický, kteří odkazujíce se k tradičnímu 

vymezení typických projevů zásady autonomie vůle uvádí, že se jedná o svobodu subjektu 

rozhodnout se: 

a) zda bude právně jednat či nikoli; 

b) kdo bude adresátem takového jednání (chování); 

c) svobodně o obsahu takového jednání; 

d) svobodně o volbě formy; v podrobnostech odkazuji na jejich výklad.331     

Autonomie vůle se projevuje v mnoha aspektech lidského počínání. Nejčastějšími projevy 

jsou svoboda tvůrčí duševní činnosti, svoboda vlastnická, smluvní, testovací či svoboda rozvoje 

rodinného soužití, svoboda vstupu do manželství a setrvání v něm, apod.332  

Zcela zásadní postavení nabývá v souvislosti s právem smluvním, v němž se všechny výše 

zmíněné složky obsahu nejčastěji a ve významném rozsahu projevují. Výkladem zásady 

 
324 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 33. 
325 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 
326  „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 
327 „Účelem občanského kodexu je umožnit i garantovat svobodné utváření soukromého života, a ponechat tedy co 

nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Proto také osnova klade zásadní důraz na hledisko autonomie vůle.“ 

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, str. 

49. 
328 Např. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 50-55; HURDÍK, J., 

LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 82-95. 
329 TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 50. 
330 Obdobně DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 35. 
331 Blíže viz HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 

2010, s. 87 – 88.    
332 Obdobně viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 34.  



 

93 

 

 

autonomie vůle při posuzování smluv se zabýval ÚS v nálezu sp. zn. III. ÚS 392/20 a opakovaně 

zdůraznil nutnost „maximálního respektu k principu autonomie vůle, a to zvláště při posuzování 

smluv obecnými soudy. Přitom dovodil, že autonomie vůle představuje elementární podmínku 

fungování právního státu [srov. např. nález sp. zn. IV. ÚS 128/06 ze dne 11. 11. 2009 (N 235/55 

SbNU 267)] s tím, že jde o jeden z projevů vázanosti státní moci zákonem podle čl. 2 odst. 3 Listiny 

a podle čl. 2 odst. 4 Ústavy [srov. např. shora cit. nález sp. zn. IV. ÚS 3168/16]. Proto autonomie 

vůle má dvě strukturální dimenze: (1.) státní mocí lze do autonomní sféry jednotlivce (a tedy i do 

jeho autonomních volních projevů) zasahovat jen v rámci daném výslovným svolením (pokynem) 

zákonodárce, a (2.) jednotlivec může v rámci své volní autonomie činit vše, co mu zákon 

nezakazuje (nebo v čem ho neomezuje). V této druhé dimenzi je pak autonomie vůle vůči státní 

moci přímo vykonatelná. Skutečnost, že autonomie vůle je bezprostředně aplikovatelná (a vůči 

státní moci vynutitelná) se pak projevuje v tom, že interpretuje-li soud v soudním řízení mezi 

účastníky uzavřenou smlouvu, musí k ní přistupovat nikoliv tak, že tato má být bezvadná, ale tak, 

že v ní (prostřednictvím ní) jednotlivec vyjádřil, co chce (respektive to, co chtěl) dosáhnout. 

Jednotlivec tedy činí (činil), co mu zákon nezakazuje a soud jej výkladem jeho právního jednání 

(například interpretací jím uzavřené smlouvy) nesmí nutit k tomu, co mu zákon výslovně neukládá. 

Například v nálezu sp. zn. II. ÚS 2124/14 ze dne 26. 1. 2016 (N 13/80 SbNU 163), navazujícím na 

nález sp. zn. I. ÚS 625/03 ze dne 14. 4. 2005 (N 84/37 SbNU 157), Ústavní soud uvedl, že prioritu 

musí mít výklad smlouvy, který nezakládá její neplatnost, před výkladem, který neplatnost smlouvy 

zakládá; zmíněné východisko přitom podle Ústavního soudu platí zvláště tehdy, jsou-li v daném 

případě možné oba výklady. … je nutno jej chápat tak, že soud musí při řešení sporů identifikovat 

ekonomický účel právního jednání (smlouvy) a tuto hospodářskou funkci se snažit - což je 

zvláště podstatné v právě posuzovaném případě - zachovat (to samozřejmě ale jen tehdy, 

neodporuje-li takový hospodářský účel smlouvy zákonu, dobrým mravům atp.). Proto také 

Ústavní soud trvale zastává názor, že směřuje-li vůle smluvních stran k jinému významu, než je ve 

smlouvě zanesen a podaří-li se takový jiný význam v řízení před soudem dostatečně ozřejmit, musí 

mít takový účastníky smlouvy sledovaný účel přednost před interpretací smlouvy upínající se jen 

k jejímu doslovnému výkladu [srov. k tomu přiměřeně též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 

11. 2013, sp. zn. 32 Cdo 1893/2011].333 

Z předmětného rozhodnutí ÚS se podává vysoký respekt k zásadě autonomie vůle i zásadní 

význam tohoto principu pro právo soukromé. Zdůrazňuje se jím přímá vykonatelnost požadavku 

zachování svobody vůči orgánům veřejné moci, dá se říci, základní právo na svobodu 

 
333 Nález ÚS ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 392/20, body 24 - 26.  
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v soukromoprávních vztazích zakládá orgánům veřejné moci povinnost posuzovat obsah 

projevené vůle v souladu s takovou skutečně projevenou vůlí (byť třeba i formálně neodpovídající 

dikci zákona), za účelem jejího zachování a důsledného naplnění v co nejširší míře. Soud je 

povinen identifikovat ekonomický účel smlouvy a tuto hospodářskou funkci se snažit zachovat, 

a to právě pro důsledné naplnění požadavku respektu ke svobodě stran. Limitem povinnosti 

soudu respektovat svobodně vyjádřenou vůli (chtění) stran, mohou být toliko obecné limity 

autonomie vůle, resp. rozpor hospodářského účelu smlouvy s jejími limity (zákonem, dobrými 

mravy apod.).       

Jedním z klíčových projevů zásady autonomie vůle a účinným nástrojem jejího důsledného 

prosazení by proto měla být konstrukce povahy norem občanského práva mající vycházet z obecné 

principiální dispozitivnosti takových právních norem, kterou zákonodárce chtěl vyjádřit v ust. § 1 

odst. 2 o. z. Klade se totiž důvodná otázka, jak jinak lze svobodu účinně garantovat než tím, 

že zákonodárce v co nejširší míře umožní skutečné vlastní projevení vůle osobám, skutečnou 

autonomní normotvorbu? Konstrukce ust. § 1 odst. 2 o. z. se tak stává základním stavebním 

kamenem pro reálné uplatnění svobody v soukromém právu. Z toho důvodu věnuji otázce zákonné 

dikce významnou část této práce (část kapitoly 4. 3), a to nejen v úpravě o. z., ale sleduji též 

důsledky této konstrukce i ve vybraných problematikách speciálních (část 5).  

Z pohledu předkládané práce bude v dalším proto významné zejména zvažování mezí 

svobody, limitů autonomie vůle, neboť mají-li všichni legitimně přiznané stejné právo na co 

nejvyšší míru svobody, pak se zcela jistě takové rovné právo na svobodu jednoho, může střetnout 

se svobodou jiného či jiným legitimním zájmem. „Judikatura Ústavního soudu České republiky 

(sp. zn. III. ÚS 3/06) tuto myšlenku např. vyjadřuje tak, že ochrana autonomie vůle osob nemůže 

být ve společnosti absolutní tam, kde existuje základní právo jiné osoby nebo ústavní princip, 

anebo jiný ústavně aprobovaný zájem, které jsou způsobilé autonomii vůle proporcionálně 

omezit.“334 Dobré mravy, veřejný pořádek, postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti, 

stejně jako právní morny stanovící výslovný zákonný zákaz, či omezení vyplývající z ujednání 

s jinou soukromoprávní osobou, příp. omezení vyplývající z rozhodnutí orgánu veřejné moci, jsou 

obecně nazývány jako (oprávněné) limity autonomie vůle.335 Z těchto limitů se v kapitole 4 

zaměřuji na dobré mravy a veřejný pořádek, a to jak z důvodu výše zmíněné konstrukce ust. § 1 

odst. 2 o. z., tak i pro jejich celkové postavení a význam pro právo soukromé (viz část 4 

předkládané práce). 

 
334 Tamtéž s. 36. 
335 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 49. 
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3.2. Zásada rovnosti  

Rovnost je pravidlem ústavněprávního významu. Ústavní zakotvení rovnosti nalézáme 

hned v úvodním čl. 1 odst. 1336 LZPS, dále např. čl. 3 odst. 1337, čl. 4 odst. 3338 či čl. 36 odst. 1339, 

resp. lépe řečeno, na celý text LZPS je nutné nahlížet optikou rovnosti, neboť tato se zaručuje 

všem, každému bez rozdílu (srov. často užité slovo „každý“). Lze zobecnit, že rovnost je výchozím 

předpokladem pro uplatnění všech základních práv a svobod. Rovnost je nedílnou součástí 

mezinárodních lidskoprávních dokumentů340. Komparativnímu hledisku rovnosti v projektech 

PECL, PEL, DCFR, v Acquis principech se věnuje Hurdík, Lavický341.  Pro správné pochopení 

její podstaty je třeba pojednat o jejích stěžejních aspektech (kontextech).   

Prvně slouží rovnost k vymezení se a odlišení práva soukromého od práva veřejného. 

„Jestliže tedy ve vzájemném soukromoprávním styku žádná z osob soukromého práva nevystupuje 

vůči druhé osobě soukromého práva z pozice nositele svrchované veřejné moci, je logické, že 

v soukromém právu, …vystupují příznačně do popředí zásady autonomie jejich vůle a jejich 

rovného (rozuměj hmotněprávního) postavení jako nejvýraznější specifické projevy jejich 

svobody, důstojnosti a rovnosti v soukromém právu (srov. čl. 1 Listiny: „Lidé jsou svobodní a 

rovní v důstojnosti i v právech.“).342  

Rozvineme-li tuto úvahu, lze konstatovat, že nevystupuje-li žádná z osob v soukromém 

právu (ani nemůže vystupovat, nemá k tomu žádný legitimní důvod, není k tomu „zmocněna“ 

zákonem) vůči druhé z pozice svrchovaného nositele veřejné moci, pak ani nemůže (legitimně a 

vynutitelně) druhé smluvní straně ukládat povinnosti, vnucovat jí svou vůli či rozhodovat spor 

mezi nimi. Pelikánová, Pelikán v této souvislosti uvádí, že: „rovnost stran v soukromoprávních 

vztazích není totožná s principem rovnosti, jak je vyjádřen v ústavních a mezinárodněprávních 

dokumentech. V tomto případě se jedná o vzájemnou rovnost stran vztahu, o to, že žádná ze stran 

není vůči druhé straně vybavena (veřejnoprávní) autoritou, a proto nemůže druhé straně vnucovat 

 
336 „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ 
337 „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 
338 „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené 

podmínky.“ 
339 „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených 

případech u jiného orgánu.“ 
340 K tomu blíže viz HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita. 2010, s. 112 – 114.  
341 Blíže viz tamtéž s. 107 – 111.  
342 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 33. 
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svou vůli. Jedná se o kontrapunkt vůči vztahům veřejnoprávním, …“343. Melzer, Tégl hovoří o 

nenadřazenosti jednoho subjektu druhému a poukazují, že tento aspekt popsala mocenská teorie.344 

Lavický, Hurdík popisují tento význam rovnosti jako (soukromoprávní) metodu právní regulace, 

definovanou nemožností vnutit druhému proti jeho vůli povinnost ani založit právo a nutnost 

obrátit se na soud v případě sporu.345  

Princip rovnosti v tomto kontextu promítl zákonodárce do ust. § 12 o. z., v němž 

formuluje právo na soudní ochranu. Právě proto, že jsou strany právního vztahu zásadně v rovném 

postavení, vznikne-li spor, nemůže ani jedna z nich tento spor sama ze své pozice, autority 

rozhodnout a musí se tak obrátit na „nestranného třetího“, kterým bude v soukromém právu 

zpravidla soud, zákonem legitimovaný spor autoritativně vyřešit. Mám za to, že jelikož 

zákonodárce sám právo na soudní ochranu v hmotněprávním kodexu akcentoval, musel předtím 

uznat zásadu rovnosti jako výchozí pozici osob (viz též kapitola 2. 1, výklad § 12), byť v důvodové 

zprávě hovoří o opaku (k tomu dále). 

Zásada rovnosti stran je ve svém dalším významu chápána ve smyslu rovných možností a 

ochrany před diskriminací. Velmi elegantně její podstatu vystihuje Pelikánová, Pelikán: 

„…princip rovnosti je standartně chápán jako požadavek rovnosti osob za stejných podmínek a 

za srovnatelných okolností“,346 když dále tamtéž uvádí, že se jedná v tomto významu o druhou 

stránku zákazu diskriminace.  Hurdík, Lavický hovoří o tomto významu zásady rovnosti při 

vymezení rovnosti v soukromoprávním smyslu s tím, že tuto chápou jako „rovné výchozí pozice a 

o rovnost prostředků, …rovnost šancí, … rovnost zbraní.“347 O významu zásady rovnosti ve 

smyslu požadavku, aby právo jedny od druhých nerozlišovalo bezdůvodně (odkazujíce se na nález 

Pl. ÚS sp. zn. 72/06) hovoří v kontextu ústavních a mezinárodních východisek pojetí rovnosti.348 

Zároveň na tomto místě autoři dospívají po rozboru judikatury ÚS k závěrům, že ÚS testuje 

zachování principu rovnosti ze dvou úhlů pohledu, a sice „a) odlišuje-li zákonodárce různé skupiny 

subjektů a jejich práv, nesmí si přitom počínat libovolně (tj. dodržení zákazu libovůle), …. b) 

kritéria, na základě nichž k odlišování dochází, musí být ústavněprávně akceptovatelná, zejména 

se nesmí dotýkat některých ze základních práv a svobod. Principy zákazu diskriminace a rovnosti 

 
343 Pelikánová I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 10 
344 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 88.  
345 Blíže viz HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 

2010, s. 115. 
346 Pelikánová, Pelikán. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 

1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 10. 
347 HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 

115. 
348 Blíže viz tamtéž s. 112 – 113.  
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lidí, jak vyložil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 5/95, totiž nejsou chráněny samy o sobě, ale pouze 

v souvislosti s porušením jiného základního práva nebo svobody (např. práva vlastnit 

majetek);…“349 Selucká dodává, že tento projev rovnosti (v podobě zákazu diskriminace) „je 

běžným katalogovým standardem soukromoprávního soft law v evropských souvislostech (DCFR, 

ACQP apod.) a koresponduje nejnovějším názorům na povahu zásad soukromého práva a jejich 

vztahu k základním lidským právům“350 a vytýká absenci zásady rovnosti v ust. § 3 o. z.   

Zastávám názor, že zákonodárce sám tento projev zásady rovnosti musel uznat, a to 

minimálně formulací práva důvodného očekávání v ust. § 13 o. z. Legitimita (důvodnost) 

očekávání osoby vyvěrá právě z požadavku důsledného naplnění zásady rovnosti (o níž hovoří na 

tomto místě i důvodová zpráva351). Má-li osoba právo důvodně očekávat jistý obdobný, 

srovnatelný postup soudu, pak není racionálnějšího důvodu, nežli že oprávněnost takového 

očekávání se opírá právě o skutečnost stejných či značně podobných (srovnatelných) podmínek či 

okolností (stejných výchozích pozic) a neexistence legitimních důvodů, proč by v jejím případě 

mělo být postupováno jinak, což není nic jiného, než vyjádření zásady rovnosti v jejím významu 

nediskriminačním (viz i kapitola 2. 1, výklad § 13). 

Vzhledem k výše vymezeným významům zásady rovnosti, jakož i pro zákonodárcem 

v ustanoveních o. z. akcentované oba projevy zásady rovnosti, není možné souhlasit, resp. je nutné 

chápat jako jistý logický protimluv, odůvodnění absence rovnosti zákonodárcem v důvodné 

zprávě. „Hledisko rovnosti osob nemůže být určující v prvé řadě, protože důraz na zásadu rovnosti 

jako určující pro občanské právo neodpovídá skutečnému stavu. Akcent na zásadu rovnosti jednak 

zastírá přirozenou nerovnost mezi fyzickými a právnickými osobami, neboť mezi nimi nemůže být 

právně, především v oblasti osobních práv, rovnosti nikdy dosaženo, jednak pomíjí hledisko 

ochrany slabší strany, která je pro soukromé právo stejně významná jako zásada rovnosti.“352 

Domnívám se, že závěr zákonodárce vyplývá ze skutečnosti, že dostatečně nezvažoval jednotlivé 

významy zásady rovnosti ve smyslu výše akcentovaném ani skutečnost, že dále v textu nepřímo 

ze zásady rovnosti v obou jejích významech vychází. Popření rovnosti by bylo nejen protiústavní, 

ale mohlo by závažným způsobem narušit dějinně danou rovnost výchozích pozic při přístupu 

 
349 Tamtéž s. 113 – 114.  
350 Sekucká, M. In: SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 2 – 3.  
351 „… z nichž do popředí vystupují především hlediska principů právního státu a úcty k právům a svobodám člověka 

a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy) a princip rovnosti v právech (čl. 1 Listiny základních práv a svobod).“ ELIÁŠ, K. a 

kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, str. 72.  
352 Tamtéž,  s. 50.   
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k uplatňování subjektivních práv. I Bydlinský ve svém významném díle o hledání 

fundamentálních právních principů zvažuje svobodu zásadně v kontextu rovnosti353.  

K postupu, který hlásá zákonodárce v důvodové zprávě, nemá dostatek legitimních 

důvodů. Jeho „odůvodnění“ absence rovnosti je proto nutno odmítnout.   

Pokud zákonodárce argumentuje ochranou slabší strany, je nutné uvést, že podstatou 

ochrany slabšího je vyrovnaní faktické nerovnosti, obecně řečeno tím, že zákon slabšího určitým 

způsobem „zvýhodní“ či jinak následně chrání, a tím mu zajišťuje „dorovnání“ tohoto jeho 

určitého handicapu (k tomu viz dále kapitola 3. 3 Ochrana slabší strany). V tomto smyslu dochází 

k zákonem v jisté oblasti definovanému důvodu nutnosti vyrovnání handicapu (byť v o. z., jeví se, 

nikoli legislativně důslednému, viz kapitola 3. 3), a i kdyby takový důvod byl definován i obecně, 

přesto se tím nepopírá princip rovnosti ve výše vymezených významech, tyto nadále existují a 

plně platí, tj. nadále nemůže ani jedna ze stran spor rozhodnout a nadále je zachováno legitimní 

očekávání na rovný (nediskriminační) výklad a aplikaci hmotného práva.  

Sám zákonodárce v důvodové zprávě uvádí, že ochrana slabší strany je pro právo stejně 

významná jako zásada rovnosti. Již z toho důvodu nelze přijmout důvodnost absence rovnosti v o. 

z., neboť tím zákonodárce obecně dopředu predikuje řešení střetu dvou rovnocenných zásad 

popřením jedné z nich, aniž k tomu v této fázi má dostatečně silný důvod.  

Naopak jeví se logickým, a zvláště pak legitimním přístupem, definovat v zákoně obě 

takové rovnocenně k ochraně hodné zásadami chráněné hodnoty a ponechat jejich střet 

v konkrétním posuzovaném případě proporcionálnímu vážení dotčených zájmů. Obdobně tak činí 

zákonodárce např. při výslovném přihlášení se k ochraně svobody, ale zároveň ochranou zásady 

pacta sunt servanda. „Již J. Sedláček odkazuje v komentáři k obecnému zákoníku občanskému 

(OZO) na literaturu prohlašující za nejvyšší zásadu právní svobodu jednotlivcovu, což formálně-

logicky znamená nevázanost právní normou, zatímco druhá nejvyšší zásada „pacta sunt 

servanda“ znamená opak svobody, neboť ve smyslu formálně-logickém vyjadřuje vázanost 

normou. Proto má právní řád zajistit rovnou svobodu každému jednotlivci, a tudíž tuto svobodu 

omezit („inverze nevázanosti ve vázanost právním řádem“).354   

Pro podporu důvodnosti závěrů o nutnosti uznání zásady rovnosti jako obecného principu 

soukromého práva svědčí též ust. § 2 odst. 1 o. z., v němž zákonodárce apeluje na 

 
353 „Jeder Mensch hat Anspruch auf das größte Maß an (persönlicher und wirtschaftlicher) Freiheit, das unter den 

jeweiligen Umständen mit der gleichen Freiheit aller anderen zusammen bestehen kann (Freiheitsprincip).“ 

BYDLINSKI, F. Fundamentale Rechtsgrundsätze: zur rechtsethischen Verfassung der Sozietät. Wien: Springer-

Verlag, 1988, xiv, s. 291. 
354 Selucká, M. In: SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xx, s. 1. 
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povinnost výkladu při důsledném respektu k pravidlům ústavně právní úrovně, nabádá k 

povinnosti ústavně konformní interpretace, v důsledku čehož je předmětné klíčové interpretační 

ustanovení o. z. nutno chápat jako apel zákonodárce k ochraně základních lidských práv a svobod, 

tedy i ochraně základního práva rovnosti a nediskriminace. 

Pokud zákonodárce v ust. § 3 o. z. akcentuje dle důvodové zprávy jistou hodnotovou 

stupnici, pak při odlišení politik v daném ustanovení, bylo by možné zvažovat, že hodnoty zde 

zvláště zdůrazněné, mohou požívat zvláštního významu právě pro oblast práva občanského (viz 

závěry k ust. § 2 a 3 o. z. v kapitole 2.1). Tím ovšem nelze popřít či „upozadit“ ochranu jiného 

základního práva či svobody a ani v tomto smyslu nebyly úvahy výše činěny. Každá prioritní 

ochrana musí se dít zásadně po řádném proporcionálním zvážení dotčených zájmů v konkrétním 

případě (viz kapitola 2.1), má-li případně poté odůvodnění jisté zvláště akcentované hodnoty pro 

oblast právě určité normy práva občanského převýšit a má-li být legitimní, přičemž součástí takové 

prioritní ochrany musí být též zřetelné vysvětlení, proč tomu tak v konkrétním případě je.    

Zákonodárce nemůže zásadu rovnosti jako pravidlo ústavněprávního charakteru 

„vypustit“, neboť se sám k povinnosti ústavně konformního výkladu hlásí. Pokud totiž 

zákonodárce požaduje výklad ústavně konformní, není žádného legitimního důvodu, aby na 

zákonné (podústavní) bázi zásadu rovnosti záměrně pomíjel, až popíral, pro „přirozenou 

nerovnost“, neboť tím dopředu nikoli důvodně predikuje omezení základního práva a nedává 

dostatečnou příležitost k následnému řádnému proporcionálnímu testování v konkrétním 

posuzovaném případě, zároveň však i pomíjí všechny její významy a kontexty. Tedy, i kdyby bylo 

vůlí zákonodárce zvláště akcentovat ochranu slabšího, nemělo by se tak dít cestou zákonodárcem 

v důvodové zprávě akcentovanou, tj. pomíjením důležitosti obecného významu principu rovnosti, 

neboť akcent ke zvláštní ochraně slabšího může v textu obstát vedle zásady rovnosti a jejich 

případný střet při kolizi je nutno vyřešit legitimním způsobem ad hoc.              

Zásadu rovnosti stran je ze všech výše uvedených důvodů potřeba nadále vnímat jako 

klíčovou zásadu soukromého práva, a to i přes skutečnost, že ji zákonodárce v textu o. z. výslovně 

nezmiňuje. Tuto absenci, dokonce zamýšlenou, lze považovat za výrazné negativum právní 

úpravy, a je možné ji překlenout poukazem na otevřenost katalogu zásad, ve spojení s argumentací 

výše uvedenou.  

 



 

100 

 

 

3.3. Ochrana slabší strany 

Ochrana slabší strany je obecným principem evropského soukromého práva, zvláště v 

oblasti práva smluvního.355 

Ochrana slabší strany jako právní zásada má mít za cíl vyrovnat výchozí (resp. faktickou) 

nerovnost mezi stranami. V obecném pohledu by se dalo říci, že zákon slabšího určitým způsobem 

„zvýhodní“ či jinak následně chrání, a tím mu zajišťuje „dorovnání“ jeho handicapu v podobě této 

faktické nerovnosti. Faktická nerovnost potom může být zapříčiněna různými důvody, např. 

věkem, duševním handicapem, ekonomickou závislostí či deficitem právně informačním. 

Pelikánová, Pelikán důvody takové nerovnosti spatřují např. v nižší znalosti ohledně předmětu 

právního jednání, menší zkušenosti s podobnými operacemi, rozrušení (v některých případech), 

ekonomické nerovnováze jedné ze stran projevující se předkládáním návrhů smluv, které druhá 

strana nemá reálně možnost ovlivnit.356 Výčet důvodů není v zákoně taxativně určen, ani 

v odborné literatuře není okruh „handicapů“ kategoricky uzavřen.  

Vyrovnávání faktické nerovnosti poskytnutím ochrany takové slabší straně legitimně 

působí nejen jako ochrana před zneužitím zásady autonomie vůle silnější stranou, ale přispívá i 

k jejímu rovnému zachování, neboť v mnoha případech preventivně působící normy ochrany 

slabšího často regulují vstupní chování potencionálně silnějšího, čímž zajišťují jisté „dorovnání“ 

výchozí vyjednávací pozice stran a možnost prosazení svobody vůle oběma stranám právního 

vztahu. Následně právní normy ochrany slabšího umožňují „nápravu“ stavu zneužití autonomie 

vůle např. v podobě možnosti slabší strany dovolat se neplatnosti právního jednání (§ 586 o. z.). 

„Za tohoto stavu je jednou se společných funkcí právního řádu jako celku, tj. jak veřejného, tak i 

soukromého práva, vyvažovat tuto faktickou nerovnost vhodně zvolenými právními prostředky.“357 

Hurdík, Lavický pak přiléhavě uvádí způsob možného nalézaní rovnováhy příkladem na 

smlouvách spotřebitelských.358 

Z výše řečeného je dovoditelné, že zásada ochrany slabší strany kromě zásady autonomie 

vůle, jíž pomáhá důsledněji naplňovat, zásadně úzce souvisí se zásadou rovnosti stran. Ve vztahu 

k zásadě rovnosti má představovat záměrně stanovenou legitimní výjimku z ní za účelem 

 
355 Blíže viz REICH, N. General Principles of EU Civil Law. Cambridge, United Kingdom : Intersentia, 2014. s. 16. 
356 Blíže viz Pelikánová, I., Pelikán, R. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1020. 
357 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 40 – 41. 
358 „Řešení této situace spočívá v nerovnovážné úpravě subjektivních práv a povinností účastníků soukromoprávního 

vztahu; jak je patrné kupř. z úpravy spotřebitelských smluv, je spotřebiteli ukládáno méně povinností a přiznáváno 

více práv, zatímco dodavatel je zatížen více subjektivními povinnostmi a svědčí mu méně práv, než spotřebiteli.“ 

HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 120. 

http://cat2.lib.unimelb.edu.au/search~S30?/hIntersentia%2C/hintersentia/-3,-1,0,B/browse
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odstranění faktické nerovnosti mezi stranami.359 Tím ovšem nelze rezignovat na důsledné 

testování takové legitimity v každém konkrétním případě a její řádné odůvodnění, což platí u 

ochrany slabšího v občanském právu dvojnásob, jak se z dalšího výkladu prokáže.    

Při pohledu de lege lata v ust. § 3 odst. 2 písm. c) o. z. zákonodárce ochranu slabší strany 

(v situacích určitých „znevýhodnění“360) upravuje mezi základními zásadami soukromého práva. 

Lze souhlasit se závěry Pelikánové, Pelikána, že: „Výčet je zvláštní, velmi neúplný. …Nejedná se 

tu o obecnou ochranu slabší smluvní strany, kterou nalézáme v řadě konkrétních ustanovení 

rozptýlených v zákoníku, zejména v úpravě ochrany spotřebitele.“361  

Odborná literatura k významu ust. § 3 odst. 2 písm. c) o. z. uvádí, že jde o zásadu 

související s principem neminem laedere s tím, že má blízko k zásadě zákazu zjevného zneužití 

práv362; zvlášť pak tato literatura pojednává o zásadě ochrany slabší strany (viz dále). Jeví se, 

zásadu ochrany slabší strany, považuje za obecně uznanou zásadu spravedlnosti a práva363 

projevující se v jednotlivých oblastech právní úpravy speciálními právními normami (jako příklad 

uvádí ochranu nezletilých, duševně chorých, nájemců, spotřebitelů, oblast zdravotní péče)364. 

Důvodová zpráva o významu konkrétně ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) mlčí.  

Jiná komentářová literatura spatřuje v zákonné dikci ochrany slabšího (v ust. § 3 odst. 2 

písm. c) o. z.) jeden z mnoha projevů zásady poctivosti a dodává, že v tomto ustanovení jde o 

obecnou ochranu, která brání tomu, aby z důvodu takového zákonem definovaného handicapu 

osoba utrpěla nedůvodnou újmu365. Tato komentářová literatura dále při rozvedení úvah o 

významu zásady (jako projevu zásady poctivosti) dospívá tamtéž k závěru, že druhá strana nesmí 

handicapu druhé strany „zneužít“ („Nikdo by tedy neměl zneužít nedostatku …“, „…je však 

nepřijatelné, aby…a druhá strana toho zneužila“366). K tomuto závěru po bližším zkoumání dikce 

zákonného ustanovení nedospívám, resp. dospívám k názoru opačnému (viz i kapitola „Vhled do 

práva obchodního“). Znakem právní normy v ust. § 3 odst. 2 písm. c) o. z. („nikdo nesmí pro 

 
359 Obdobně viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 40 – 41.  
360 A sice pro „nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení“. 
361 Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 28. 
362 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 51.  
363 Pokud pod pojmem obecně uznaná zásada spravedlnosti a práva (dále jen „obecně uznaná zásada“) budeme pro 

účely tohoto pojednání myslet právní pravidlo otevřené jak osobně tak i co nejvíce věcně, tak, jak je tomu obvyklé u 

jiných obecných zásad, o nichž není důvod pochybovat („práva náleží bdělým“, zásada rovnosti, ochrana nabytých 

práv apod.).  
364 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 53.  
365 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 59. 
366 Tamtéž, s. 59. 
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nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu“) není 

„zneužití“, tj. vědomé využití zákonem vymezených handicapů druhou stranou (tj. právní norma 

nezní, „nikdo nesmí zneužít nedostatku věku,…“). Zákonodárce chování druhé (silnější) strany 

nijak nenormuje a upíná pozornost toliko na stranu znevýhodněnou a její jistou ochranu. 

„Silnější“ strana tudíž dle mého názoru o tomto handicapu vůbec vědět nemusí, natož aby jej cíleně 

využila. K tomuto závěru mne vede nejen výslovná dikce tohoto samotného ustanovení (viz výše), 

ale i a contrario dikce ust. § 433 odst. 1 o. z. („Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám 

v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít 

k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy 

ve vzájemných právech a povinnostech stran.“), které naopak výslovně o „zneužití“ k zákonem 

definovanému cíli hovoří. Tj. pakliže zákonodárce požaduje vědomé a cílené jednání, jasně jej 

v dikci normuje. Přijetím výkladu, že působnost právní normy v ust. § 3 odst. 2 písm. c) o. z. se 

vztahuje toliko na „zneužití“, by dle mého názoru byla působnost normy nedůvodně zúžena, aniž 

je pro to zákonná opora. Domnívám se tudíž, že druhá strana o tomto „handicapu“ vůbec vědět 

nemusí, a přesto „handicapovaná“ osoba chráněna bude.  

Při zvažování rozsahu působnosti této právní normy by bylo možno dovodit jistou obecnost 

tohoto pravidla z výsledku, jehož nesmí být dosaženo („nesmí … utrpět nedůvodnou újmu“), proto 

bylo by možno zvažovat, že jakékoli „aktivity“ mající za výsledek vznik nedůvodné újmy by 

zřejmě mohly spadat pod působnost této normy. Proti generálnosti pravidla ve smyslu obecného 

pravidla se staví omezení osobní působnosti této normy, která výčtově „znevýhodnění“ 

kategorizuje.   

Při pohledu na rozsah působnosti ust. §  3 odst. 2 písm. c) o. z. lze dále konstatovat, že 

znevýhodněná osoba nesmí utrpět z důvodu tohoto svého znevýhodnění, tj. právě pro tento svůj 

„handicap“, nedůvodnou újmu.367 Výraz „nedůvodná“ újma je pak klíčový, neboť může být 

nosným argumentem pro závěr, že po důsledném přihlédnutí ke konkrétním okolnostem případu, 

bude újma moci být i odůvodněna jako důvodná, resp. „zásah“ jako přiměřený (újma na právech 

vzniklá nepřevýší oprávněně zájem zřejmě na zejména stabilitě založeného vztahu a platnosti 

právního jednání). 

 
367 Shodně viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 83 – 84.  
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Dle důvodové zprávy „zakotvuje obecnou ochranu slabší strany“368 ust. § 433 o. z.369; 

tamtéž se v důvodové zprávě podává, že: „Toto ustanovení je základní a od jeho maximy se odvíjí 

podrobnější úprava ochrany slabší strany v části čtvrté zákoníku.“370 Dle Pelikánové, Pelikána se 

ust. § 433 odst. 1 o. z. „týká jenom podnikatelů, je speciálním obchodněprávním ustanovením“ a 

„Druhý odstavec má ale omezený význam, protože není definicí slabší strany, ale jenom definicí 

rámce uplatnění právní domněnky.“371 O zakotvení obecné ochrany slabší strany v tomto 

ustanovení hovoří naopak jiná odborná literatura.372 

Souhlasím s Pelikánovou, Pelikánem, že se nejedná o obecnou zásadu ochrany slabší 

strany, neboť dikce ust. § 433 o. z. podává toliko konstrukci vyvratitelné právní domněnky slabší 

strany, nikoli její definici (v odst. 2). Osobní působnost ust. § 433 odst. 2 o. z. je navíc vymezena 

toliko vůči silnější straně podnikateli, nikoli vůči silnější straně obecně.  

V odstavci prvním ust. § 433 o. z. je pak působnost tohoto ustanovení ve smyslu vymezení 

strany silnější také omezena na podnikatele (srov. „Kdo jako podnikatel vystupuje“). Slabší 

stranu (ať již kohokoli), jeví se, není důvodné vnímat pouze ve vztahu k silnějšímu podnikateli, 

silnější stranou by nemusel být jen podnikatel (byť tomu zřejmě v mnoha případech tak bude), 

proto v tomto kontextu přiléhavěji vyzní argument ve prospěch speciálnosti odst. 1. o. z. pro vztahy 

obchodněprávní, resp. právě pro výslovné zákonné omezení osobní působnosti této normy silnější 

strana = toliko vždy podnikatel, mám za to, že nejde o obecnou ochranu slabší strany. Dále pak je 

možno argumentovat proti obecnosti „ustavení“ ochrany slabší strany v dikci odst. 1. tím, že je 

možné nalézt spravedlivé důvody pro ochranu slabší strany, i když podnikatel svou kvalitu 

odborníka ani své hospodářské postavení nezneužije, tj. nebude jednat vědomě s cílem vytvořit 

nebo využít této „závislosti“ k danému cíli. Z dikce ust. § 433 odst. 1 o. z. se přitom podává, že 

jde o speciální projev zásady poctivosti a zákazu zjevného zneužívání práv a „zneužití“ se tak 

důvodně vyžaduje.  

 
368 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012. s. 207. 
369 Jež zní„(1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu 

odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé 

a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. 

(2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost 

s vlastním podnikáním.“ 
370 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012. s. 207. 
371 Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1019. 
372 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 1651. 
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V případě, že by podnikatel svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení 

nezneužil (tj. nejednal by ve smyslu dikce ust. §433 odst. 1 o. z.), či by nešlo o silnější stranu 

podnikatele, by pak měla příslušet slabší straně „obecnější“ ochrana zřejmě dle ust. § 3 odst 2 

písm. c), které znak „zneužití“ jako součást skutku (dispozice) nemá, které je ovšem omezeno 

osobně na jistá „znevýhodnění“ a je tudíž otázkou, zda právě toto byl záměr zákonodárce, zda 

zákonodárce měl v úmyslu chránit proti „nedůvodné“ újmě obecně pouze určité vymezené skupiny 

„znevýhodněných“, a zvláště proti zneužití toliko podnikatelem kohokoli a zda tudíž záměrně 

nestanovil obecnější dispozici. 

Případy ochrany slabší strany v části čtvrté o. z.373 jsou spíše fragmentární (pokrývající 

jisté situace), neposkytují tudíž obecnou ochranu osoby nacházející se ve fakticky nerovném 

postavení.  

Jsem tudíž názoru, že v současné právní úpravě absentuje výslovné ukotvení obecného 

vymezení zásady ochrany slabšího. Současně dle mého názoru není jednoznačné, zda je záměrem 

zákonodárce slabší stranu chránit obecně či právě pouze v jistém slova smyslu „sektorově“ a zda 

je natolik promyšlené ono „sektorové“ pokrytí, že obecnější konstrukce není potřeba, když zvolil 

cestu takových konstrukcí ani nikoli obecnou, otevřenou, generální právní normu tak, jak to bývá 

u obecných právních zásad obvyklé, přesto však o obecné ochraně hovoří v důvodové zprávě k ust. 

§ 433 o. z. „Ustanovení § 433 zakotvuje obecnou ochranu slabší strany.“374     

Vyjdeme-li ze skutečnosti, že hmotněprávní rovností375 rozumíme stav, kdy jedna osoba 

obecně a zjednodušeně řečeno nemůže druhé autoritativně ukládat povinnosti ani jí jinak „vnutit“ 

svou vůli a budeme-li obecně „vnucením vůle“ zamýšlet postihnout případy v nejširším slova 

smyslu, resp. budeme-li hledat argumenty pro důslednou obecnou ochranu jakékoli osoby, která 

se ocitne v situaci, jež ji fakticky neumožní se svobodně rozhodnout, měli bychom připustit 

myšlenku, že taková ochrana je i obecnou zásadou soukromého práva (bez omezení na silnější 

stranu podnikatele či jen pro „znevýhodněné“ osoby a bez souvztažnosti ke konkrétním situacím), 

a to s ohledem na sledování ochrany hodnoty spravedlnosti. Chceme-li totiž zásadu faktické 

rovnosti důsledně chránit, nejeví se spravedlivým, aby v jedné situaci osoba byla chráněna a v jiné 

 
373 Ust. §§ 630 odst. 2, 1798 a násl., 2629 odst. 2, 2898, 1793 a násl., 1796 o. z., spotřebitelské právo (zejména §1813), 

blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1020. 
374 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 207. 
375 „Jestliže tedy ve vzájemném soukromoprávním styku žádná z osob soukromého práva nevystupuje vůči druhé osobě 

soukromého práva z pozice nositele svrchované veřejné moci, je logické, že v soukromém právu, …vystupují příznačně 

do popředí zásady autonomie jejich vůle a jejich rovného (rozuměj hmotněprávního) postavení jako nejvýraznější 

specifické projevy jejich svobody, důstojnosti a rovnosti v soukromém právu (srov. čl. 1 Listiny: „Lidé jsou svobodní 

a rovní v důstojnosti i v právech.“ DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 

Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 53. 
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nikoli, přestože však postavení takových dvou osob je totožné ve smyslu „nezachování faktické 

rovnosti“. Jinak řečeno, nemusí se jevit spravedlivým argument, že bude chráněna osoba vůči 

podnikateli, ale např. vůči nepodnikateli nikoli či pouze pokud bude uzavírat adhezní smlouvu 

apod. Chce-li se chránit hodnota skutečné svobody a je-li záměrem zákonodárce obecné vyrovnání 

faktické nerovnosti, pak se nejeví spravedlivým, aby se tak dělo jen někdy.  

S úctou k názorům opačným, však pro dikci o. z., nenacházím dostatek argumentů, že by 

tato zásada byla v obecném slova smyslu v o. z. normována a má-li být dovozena jako obecně 

uznaná zásada práva, vyvstává řada zásadních souvisejících otázek, zejména stran jejího obsahu 

a souvisejících následků.      

 Jak již bylo výše zmíněno, zásadu ochrany slabší strany (vnímáno v nejširším slova 

smyslu) jako obecně uznanou zásadu, jeví se, zvažuje odborná literatura, s tím, že tato zásada 

provází soukromé právo od samého jeho počátku (ochrana nezletilých, duševně chorých, 

v moderní době pak v podobě ochrany závislé práce či oblasti nájmu) a uvádí v pojednáních závěr 

o tom, že je tato zásada nedílnou součástí moderních občanských zákoníků a významně se v ní 

projevuje vliv práva Evropské unie376.  

Pro podporu úvah o možnosti existence obecně uznané zásady ochrany slabší strany v 

občanském právu svědčí též opakovaný apel Ústavního soudu k její konstitucionalizaci, který ji 

dovozuje jako zásadu ústavněprávní relevance: „V obecné rovině lze uzavřít, že bez ohledu na to, 

zda hmotněprávní posouzení situace spadá do rámce pracovního práva (stěžovatel v pozici 

zaměstnance) či občanského práva (stěžovatel v pozici uchazeče o práci), obecné soudy měly v 

řízení vycházet z toho, že stěžovatel byl ve vztahu k vedlejšímu účastníkovi v pozici slabší strany, 

a reflektovat tento fakt v procesněprávním postavení stěžovatele. Ústavní soud ve své judikatuře 

opakovaně zdůraznil potřebu konstitucionalizace ochrany slabší smluvní strany jako principu 

ústavněprávního významu, jímž se orgány veřejné moci mají v aplikační praxi povinnost řídit 

[nález sp. zn. II. ÚS 2164/10 ze dne 1. 11. 2011 (N 187/63 SbNU 171); nález sp. zn. III. ÚS 562/12 

ze dne 24. 10. 2013 (N 179/71 SbNU 153); nález sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013 (N 

183/71 SbNU 201) či nález sp. zn. II. ÚS 3399/14 ze dne 16. 6. 2015 (N 112/77 SbNU 651)].“377 

Ústavní soud nepochybuje o tom, že zásada ochrany slabší strany je principem ústavněprávního 

významu.378 V posuzovaném případě Ústavní soud odůvodnil postavení slabší strany pro 

postavení zaměstnance, ochranou slabší strany ale argumentoval i pro případ, že by hmotněprávní 

 
376 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 53. 
377 Nález ÚS ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. I. ÚS 615/17, bod 50.  
378 Blíže viz Nález ÚS ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. I. ÚS 615/17, bod 53. 
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posouzení vyvěralo z práva občanského. Je ovšem ke škodě rozhodnutí, že není jeho součástí bližší 

odůvodnění postavení slabší strany pro případ posouzení jako občanskoprávního sporu (z čeho 

by bylo dovozeno) a v jakém rozsahu a významu, což plyne, jeví se, ze skutečnosti, že akcent 

zněl v daném případě ve prospěch sporu pracovního. Pro případ občanskoprávního posuzování 

zněl apel ÚS na poučení ve smyslu ust. § 118a odst. 2 o. s. ř., nikoli však již, jak by se konkrétně 

do hmotněprávního i procesního postavení ÚS uznaný status „občanskoprávního“ slabšího 

promítl. V pracovním právu je ochrana slabší strany významně odborně rozpracována i obecně 

normována v podobě zásady ochrany zvláštního zákonného postavení zaměstnance (viz kapitola 

Exkurs do pracovněprávní problematiky), a předmětem polemiky je „toliko“ vymezení její rozsahu 

(byť velmi komplikované), nastavení jejích mezí v kontextu zásady autonomie vůle, kdežto pro 

oblast občanskoprávní, jsem názoru, nelze tak jednoznačně stejný závěr přijmout.     

Úvahy o obecnosti ochrany slabšího lze tak zacílit na závěry, že se výslovně nepodává 

žádná definice slabší strany, a to stran okruhu osob (udává se spotřebitel, zaměstnanec, nájemce,379 

ale může jím být i podnikatel, dále nezletilí, duševně choří) a jde tak o pojem otevřený. „Co je 

slabší strana, občanský zákoník v této souvislosti nedefinuje.“380 „Ochrana slabší strany v právu 

je dnes celkem bez diskuze chápána jako ústavní princip. … Jsem názoru, že podle okolností 

konkrétního případu de facto může být tedy potencionální slabší stranou kdokoliv.“381 Domnívám 

se, že lze říci, že by bylo možné přijmout závěr, že existuje společenský konsens na nutnosti 

obecné ochrany slabšího. 

Argumenty ve prospěch existence obecné ochrany slabší strany přednesl vycházeje 

z obecného pojetí spravedlnosti Eliáš: „Protože ochrana slabších se týká samozřejmě i těch, kteří 

v žádném vztahu, míněno obligačním, v pozici strany nejsou. Obecná odpověď je taková, že k této 

ochraně musí být dán nějaký spravedlivý důvod. …Myšlenka ochrany slabší strany rezonuje 

evropským právním myšlením několik tisíciletí.“382  

Janoušek nahlížeje na problematiku ochrany slabšího z pohledu ochrany slabší smluvní 

strany uvádí, že cílem takové úpravy je nikoli zajištění „spravedlivého smluvního práva“ (nikoli 

zajištění objektivní správnosti smlouvy či spravedlnosti v podobě sociálně adekvátního výsledku), 

 
379 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 83. 
380 ELIÁŠ, K. Teoretické vymezení slabší strany v soukromém právu. Ochrana slabší strany v českém právu: 

recenzovaný sborník z odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. 

Praha: HBT, 2016. s. 15. 
381 KLIMEŠ, F. Zákonné vymezení slabší strany v soukromém právu. Ochrana slabší strany v českém právu: 

recenzovaný sborník z odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. 

Praha: HBT, 2016. s. 55. 
382 ELIÁŠ, K. Teoretické vymezení slabší strany v soukromém právu. Ochrana slabší strany v českém právu: 

recenzovaný sborník z odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. 

Praha: HBT, 2016. s. 14. 
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ale nastavení férových pravidel hry, při nichž dochází k naplnění obsahu takové smluvní 

svobody.383 Pokud má být cílem ochrany slabšího v oblasti smluvního práva nastavení férových 

pravidel, pak se domnívám, že je to rovněž přístup vyvěrající z pojetí spravedlnosti (projev zásady 

rovnosti).    

Proti nazírání ochrany slabšího jako obecně uznané zásady se ovšem staví výslovná kusá 

úprava ochrany slabší strany v o. z., ve spojení s nikoli důsledně definovaným, resp. v zákoně 

minimálně nikoli důsledně promítnutým úmyslem zákonodárce. Dále připustíme-li, že ochrana 

slabší strany je v občanském právu obecně uznanou právní zásadou, je nutno si uvědomit, že tento 

závěr má přímé vazby na povahu právních norem (možnost četnější kogentnosti právní úpravy)384 

a bude nutno též zvažovat možnost vyšší frekvence norem pod ochranou veřejného pořádku385. Je 

však nutno apelovat (zde o to více), aby při zvažování charakteristiky právní normy jako normy 

pod ochranou veřejného pořádku, byl dodržen požadavek testace normy v každém jednotlivém 

případě (viz kapitola 4. 2 a 4. 3): „i v rámci jednotného soukromoprávního předpisu bude třeba 

přikročit k specifickému výkladu veřejného pořádku u jednotlivých soukromoprávních institutů, 

neboť občanský zákoník ani důvodová zpráva k němu jednotnou definici nenabízí.“386 Nemalý vliv 

má závěr o postavení slabšího i do oblasti možných následků v civilním procesu (k tomu dále). 

Závěr o zodpovědném dovození obecně uznané právní zásady, zvláště stran jejího rozsahu, 

mezí, musí být proto vážen i v kontextu těchto souvislostí, chce-li se zvažovat jako cesta 

směřování obecného soukromého práva směrem ke svobodě, cesta otevřená normám 

dispozitivním a mají-li být normy veřejného pořádku užívány střídmě.  

Obecné právní zásady mravního jednání, poctivosti i korektiv v podobě pojistky proti 

přílišné tvrdosti zákona (ust. § 2 odst. 3 o. z.) mohou být účinnými nástroji při řešení konkrétních 

situací potřeby ochrany slabšího a zákon sám řadu účinných mechanismů ochrany pro konkrétní 

případ nabízí.  

Je možné též poukázat na fakt, že komplexnější ochrana slabší strany je známá zejména 

z práva pracovního a je projevem zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, která 

 
383 Blíže viz JANOUŠEK, M. Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku. V Praze: C. H. Beck, 2018. xvi, 

s. 101. 
384 „Aby byl tento cíl (roz. ochrana slabšího) v soukromém právu úspěšně naplněn, využívají se v něm ve větší míře 

normy kogentní povahy.“ DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 

1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 41; srov. též 

oblast práva spotřebitelského; „Je-li tedy racio legis nějaké normy ochrana slabší strany, pak je tato norma kogentní.“ 

MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 63 
385 „Vedle toho však existují i ustanovení, která rovněž sledují ochranu osob v slabší pozici, o jejichž kogentní povaze 

nelze pochybovat právě se zřetelem k důrazu veřejného pořádku na skupinovou ochranu těchto osob.“ ELIÁŠ, K. 

K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
386 R 95/2019. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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je projevem ochranné funkce podstatné části pracovního práva a má zde svůj historický původ, 

resp. tato zvýšená potřeba ochrany slabší strany – zaměstnance - byla důvodem vyčlenění do 

speciální právní úpravy (k tomu podrobně bod Exkurs do pracovněprávní problematiky). 

Nemíním tím však vůbec říci, že ochrana slabší strany má místo toliko ve speciálních právních 

normách. Je nutno vnímat sílící trendy moderního občanského práva, jak o nichž přiléhavě hovoří 

odborná literatura (viz např. výše učebnice Občanského práva hmotného), apel soudu Ústavního a 

zvláště potřebu každodenní praxe v jejích reálných podmínkách; příměr je použit toliko pro 

úvahy o mezích takové ochrany a důsledcích při jejím prosazování i v civilním procesu a při 

vědomí, že řada speciálních právních norem (např. právní úprava spotřebitelského práva v o. z.) 

ochranu již sama v sobě reflektuje.   

Jinak řečeno: nutně se nabízí, chceme-li otázku zvažovat zodpovědně a spravedlivě (ve 

smyslu zohlednění zájmů i druhé strany), úvaha o mezích takové ochrany v obecném právu 

soukromém a následcích, které s ní mají být spojeny, a to nejen v právu hmotném, ale i v právu 

procesním (veřejném). „Než začneme stůj, co stůj (až bezhlavě) hájit zájmy slabší strany sporného 

řízení, udělejme si jasno v tom, kdo takovou stranou vlastně může být a může-li se tato strana ve 

sporném řízení vůbec vyskytovat.“387 

Pokud je záměrem o. z. ochrana obecná, zřejmě by případy obecného vědomého jednání 

(zneužití) nespadající pod působnost ust. § 433 odst. 1 o. z. mohly být pokryty (a zřejmě budou) 

ochranou zásady poctivosti a zákazu zjevného zneužití práva či korektivem ust. § 2 odst. 3 o. z. 

„Zbývající“ ochrana obecná, měla-li by být komplexní, by měla být poskytována bez nutnosti 

„zneužití“ či jiného závadného chování silnější stranou právě pro důsledné naplnění požadavku 

spravedlnosti. Již tento závěr ovšem s sebou opět nese důležitý požadavek vyjasnění mezí takové 

ochrany a jaké (všechny) následky s tím bude možno spojovat. Je otázkou, zda zákonodárcova 

ochrana proti „nedůvodné újmě“ je oním vodítkem pro případné zvažování rozsahu.   

Na pomyslné druhé rameno vah ochrany slabšího ad hoc tudíž bude nutno položit 

minimálně úvahy o důvodnosti takové ochrany (pokud bude nosnou myšlenkou rozhodnutí 

ochrana slabšího jako obecné právní zásady a nikoli např. speciální normy o. z., v nichž je ochrana 

promítnuta) vzhledem k závažnosti zásahu do práv slabší strany, ale i zvážení následků zásahu do 

práv silnějšího (včetně případné ochrany práv třetích osob388), stejně jako dodržení obecného 

požadavku, že „práva náleží bdělým“, samotnou slabší stranou.389 Rovněž další obecné korektivy 

 
387 JIRSA, J. Slabší strana (aneb koho a jak mají soudy ochraňovat). Dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/slabsi-strana-aneb-koho-a-jak-maji-soudy-ochranovat. 
388 Často upravené speciálními ustanoveními o. z.  
389 Shodně i DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 41. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/slabsi-strana-aneb-koho-a-jak-maji-soudy-ochranovat
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i na straně slabší strany (včetně mravnosti a čestnosti jí samotné) se nabízí. Stejně tak zřejmě bude 

nutné zvažovat pohled průměrně rozumné osoby, byť je to pojem sám dosti neurčitý. 

Ochrana konkrétní hodnoty (zde reálné svobody a faktické rovnosti), aby byla legitimní, 

musí se dít zásadně racionálně, k účelu, k němuž byla použita, nesmí být ochranou nad smysl a 

její podstatu, neměla by se stát ochranou automatizovanou a paušalizovanou ve smyslu 

používání bez nutnosti pohlížet na konkrétní okolnosti případu, vždy tak musí i samotná slabší 

strana dostatečně dbale jednat a ne na ochranu pasivně spoléhat (viz též bod Exkurs do 

pracovněprávní problematiky), je nutné důsledně vážit všechny dotčené hodnoty a zájmy 

v každém jednotlivém případě. 

Při zpětném ohlédnutí k právní úpravě de lege lata lze komentovat též závěry Melzera, 

Tégla, kteří k ustanovením na ochranu slabšího uvádí, že v ust. § 3 odst. 2 písm. c) se chrání 

nezletilí a osoby stižené duševní poruchou, jejichž postavení je zvláště reflektováno v jednotlivých 

institutech (opatrovnictví, svéprávnost), i napříč celou právní úpravou poměrů mezi rodiči a 

dětmi)390. K tomu nutno dodat, že nezletilí budou též zásadně též pod ochranou „nejlepšího zájmu 

dítěte“: „Ústavní soud přitom byl veden závazkem plynoucím z čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb., vyžadujícím, aby zájem dítěte (v anglickém originálním 

znění "the best interests of the child") byl předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, 

včetně činnosti soudů.“391 Nejen vztahy mezi rodiči a dětmi, ale celá oblast dotýkající se zájmů 

dítěte (a jeho blaha), včetně činnosti orgánů státní moci při rozhodování o právech a 

povinnostech, budou pod zvláštní ochranou této hodnoty, oblast společenského konsensu na 

ochraně zájmu dítěte zde zpravidla bude přednostním hlediskem pro poskytnutí ochrany dosahující 

daného cíle (blíže viz Stručný exkurs do rodinně právní problematiky).       

 Ke znevýhodnění v podobě „závislosti svého postavení“ Melzer, Tégl392 uvádí, že právní 

úprava rozlišuje dva typy „závislosti svého postavení“; za prvé případy, v nichž je typicky jedna 

strana ve slabším postavení, a té má zákon poskytovat ochranu bez ohledu na nutnost dokazovat, 

zda je skutečně slabší stranou a nazývají tento typ tzv. abstraktně slabší stranou (typicky 

spotřebitel, zaměstnanec) a uvádějí, že v tomto právní úprava navazuje na tu dosavadní, dále má 

jít o typ závislosti postavení v podobě obecné ochrany slabší strany, u níž bude potřeba dokazovat, 

že strana dovolávající se této ochrany, skutečně slabší stranou a jedním ze základních ustanovení 

je § 433 o. z. (tzv. konkrétně slabší strana), a dále pak jako příklady konkrétně slabší strany zmiňují 

 
390 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 83 – 84. 
391 Nález ÚS ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18. 
392 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 83 – 84. 
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např. §§ 630, 1798 či 1793 o. z. Je ke škodě výkladu, že se autoři nezabývají blíže vzájemným 

vztahem ustanovení ochrany slabší strany v o. z. ani nevysvětlují, když je ochrana u abstraktní 

strany automatizovaná, zda připouští možnost vyvrácení a proč má u konkrétně slabší strany ona 

toto prokazovat, když v jistých případech (nikoli v pochybnostech) se presumuje, že jí je (ust. § 

433 odst. 2 o. z.). 

Jiná komentářová literatura uvádí, že: „Ustanovení § 433 zakotvuje obecnou ochranu 

slabší strany. Princip ochrany slabší strany představuje jeden ze základních principů, na nichž je 

nový občanský zákoník postaven a který se projevuje na mnoha místech zákona. Ochrana slabší 

strany je například vymezena mezi základními zásadami soukromého práva, když podle § 3 odst. 

2 písm. c) nesmí nikdo pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět 

nedůvodnou újmu.“393 Z výše vyložených důvodů nejsem ztotožněná s těmito závěry. Z dikce ust. 

§ 433 o. z. není dle mého názoru možné dovozovat princip ochrany slabší strany ve významu 

obecně působící zásady právní, jejímž příkladem by snad mělo být ust. § 3 odst. 2 písm. c), pokud 

slova autorů chápu správně. Domnívám se, že tato dvě ustanovení jsou relativně samostatnými 

právními normami, každá s jiným rozsahem věcné i osobní působnosti, byť spolu v jistém slova 

smyslu souvisejí. 

K následkům odchýlení se od normy, jejímž účelem je ochrana slabší strany lze říci, že 

budou-li splněny podmínky neplatnosti (§ 580 o. z.), pak bude možné zvažovat zejména neplatnost 

relativní, neboť jde o normy stanovené na ochranu jejího zájmu, ledaže bude naplněna intenzita 

zjevného zásahu do veřejného pořádku při rozporu se zákonem, a tím i důvod pro deklarování 

neplanosti absolutní (§ 588 o. z.). Shodně též Melzer, Tégl394.  Bejček obdobně395 . 

Jiná komentářová literatura k následkům porušení zásady slabší strany dále uvádí, že: 

„Ustanovení § 433 odst. 1 je kogentní povahy (§ 1 odst. 2). Porušení tohoto ustanovení představuje 

porušení zákonné povinnosti ve smyslu § 2910. Pokud tudíž podnikatel poruší zákaz stanovený 

v § 433 odst. 1, bude povinen nahradit slabší straně škodu, kterou tím způsobil.“396 Bude tak 

možné zvažovat i následek v podobě náhrady škody. 

Jak bylo výše vyloženo, ust. § 433 odst. 1 o. z. lze považovat za speciální projev zásady 

poctivosti, zákazu zjevného zneužití práva a zásady zákazu výkonu práv v rozporu s dobrými 

 
393 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 1651. 
394 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 63. 
395 BEJČEK, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2016. s. 53, bod 1. 5. 
396 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 1651, bod 2. 
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mravy. Při zjevném zneužití práv zákon určuje, že takové jednání „nepožívání právní ochrany“, 

lze si tak představit např. nemožnost vznést námitku promlčení, či v případě nepoctivosti 

„nemožnost těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu“ (např. nemožnost namítat 

relativní neplatnost smlouvy, kterou strana sama předložila a jíž se po léta řídila, případně u 

namítané absolutní neplatnosti smlouvy, kterou strana sama předložila a jíž se po léta řídila, k níž 

soud přihlížet musí ex offo a neplatnost nastává ze zákona397, zvažovat možnost posuzovat takovou 

„procesní taktiku“ osoby za nemravnou, nepoctivou i zákon zneužívající a zvažovat i důsledky 

použití zákonné normy za rozporné se smyslem a účelem ust. § 2 odst. 3 o. z.398), či obecně při 

naplnění zákonných podmínek zvažovat aplikaci ust. § 2 odst. 3 o. z. 

Procesněprávní problematice ochrany slabšího se věnoval v odborném článku Jirsa. Ten si 

kladl otázku, zda přes existenci zejména projednací zásady ovládající sporné kontradiktorní řízení 

„…má soud chránit některého účastníka jako slabší stranu sporu i v oblasti dokazování a ve 

vztahu ke dvěma základním účastnickým povinnostem – tvrdit rozhodné skutečnosti (§ 101 odst. 1 

písm. a/) a plnit povinnost důkazní (§ 101 odst. 1 písm. b/ ve spojení s ustanovením § 120 odst. 1 

o. s. ř.). „399  Jirsa poukazuje na skutečnost, kterou jsem naznačila již při rozboru jiného nálezu ÚS 

výše v tomto bodě: „I Ústavní soud začíná automaticky argumentovat zájmem „slabší strany 

sporu“, aniž by ovšem definoval, co tím přesně má na mysli; dochází ke směšování zájmů strany 

pracovněprávního „vztahu“ se zájmy strany pracovněprávního „sporu,…“. Jirsa k tomuto 

dospívá po rozboru nálezu ÚS sp. zn. II. ÚS 1774/14 týkajícího se pracovněprávního sporu a 

použitelnosti projevu osobní povahy a poukazuje tak na nutnost nejen definovat „zájem slabší 

strany sporu“, ale nutnost nezaměňovat hmotněprávní status a jeho možné procesní důsledky. 

Nejde tak o případ ojedinělý, kdy je status slabší strany argumentován (viz poukaz výše u rozboru 

nálezu ÚS ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. I. ÚS 615/17). Jirsa ve svém pojednání otevřeně poukazuje 

na nebezpečnost tohoto trendu, s tím, že pokud se má vytvořit jakási privilegovaná skupina slabší 

strany, je nutno nejdříve řádně tuto skupinu definovat a minimálně si ujasnit, zda je takový postup 

v souladu s ostatními zásadami včetně práva na spravedlivý proces, a to nejen tvrzené slabší strany, 

ale i druhé strany sporu.400 Nemohu než souhlasit a vyjádřit úctu k lehkosti, s jakou autor 

 
397 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., s. 1436. 
398 Viz i ust. §579 odst. 1 o. z. 
399 JIRSA, J. Slabší strana (aneb koho a jak mají soudy ochraňovat). Dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/slabsi-strana-aneb-koho-a-jak-maji-soudy-ochranovat. 
400 „Obávám se ještě více, že nám začíná svévolně vznikat určitá privilegovaná skupina účastníků řízení, na něž 

nepamatuje úpravou procesní předpis, která začíná požívat nadstandardní ochrany, že se z pojmu „slabší strana 

sporu“ stává „jednou vyjevená a nezpochybnitelná pravda“ – což ovšem může být nebezpečný, protože zneužitelný 

trend. Stejným fenoménem dnešní doby, jakým je ochrana slabšího, je totiž fenomén zneužívání procesního práva 

a měli bychom si co nejdříve vyjasnit, koho vlastně máme na mysli slabší stranou sporu, kdo konkrétně si zaslouží 

http://www.codexisuno.cz/1oJ
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/slabsi-strana-aneb-koho-a-jak-maji-soudy-ochranovat
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problém definoval, když tento problém nastává již v rovině hmotněprávní a přenáší se i do roviny 

procesní, zde o to více bez zákonné opory.    

Lichovník ve svém zamyšlení nad ochranou slabší strany velmi přiléhavě uvádí, že ochrana 

slabší strany se nesmí dostat „do rozporu s ideou rovnosti před zákonem“401; tamtéž autor varuje 

před paušalizací ochrany jak podepsané smlouvy, tak i před paušalizací ochrany slabšího a zastává 

rovněž názor o nutnosti individuálního posouzení každého jednotlivého případu; velmi přiléhavě 

zdůrazňuje nutnost zkoumat skutečný smysl smlouvy (např. zda smyslem smlouvy bylo opravdu 

jen zajištění vrácení půjčených peněz nebo zda záměrem bylo připravit druhou stranu o majetek).  

Fiala poukazuje na to, že paušalizace je žádoucím projevem při normování a dodává, že 

hranice je v zachování sociálního smíru a smyslu pro spravedlnost, správně pak poukazuje na 

skutečnost, že slabší jsou někdy vlastně silnější a silnější naopak slabší.402 Nutnost zkoumání 

individuálních skutečností v každém konkrétním případě se tím podtrhuje. 

I proto výše poukazuji na zásadní hledisko vážení všech dotčených zájmů v konkrétním 

případě, tj. důsledné vážení ostatních zásad – hodnot jimi chráněných (mravnosti, poctivosti – na 

obou stranách), ale i nutnost obezřetnosti při závěrech o tom, zda když tu máme obecně uznanou 

ochranu slabší strany, v jakém rozsahu a s jakými všemi následky ji máme a z čeho ji pak 

dovozujeme právě v takovém rozsahu (zejména v právu procesním, kterýžto postup se může 

významně promítnout do postavení hmotněprávního). Taková ochrana by se neměla ochranou nad 

racionální rámec jisté podstaty, kvůli níž vznikla, v níž má původ.  

Pokud postupujeme směrem k ochraně slabší strany v obecném slova smyslu a chráníme – 

li slabší stranu v obecném slova smyslu pro oblast občanskoprávního styku, zásadně by se tak mělo 

dít uvážlivě, při zvážení skutečného smyslu a účelu dané ochrany a po zvážení následků nejen 

v oblasti práva hmotného, ale i procesního, bez něhož hmotné právo fungovat jednoduše nemůže.  

Při aplikaci této zásady v konkrétním případě je proto nutno, vzhledem k současnému 

konceptu právní ochrany a nikoli důslednému promítnutí v oblasti procesní, o to více dbát na 

důsledné zvážení všech individuálních okolností daného případu a kolidujících hodnot tak, aby 

jiné ústavněprávní principy nebyly neprávem utlačeny.   

 
zvýšenou ochranu v civilním sporném řízení, je-li vůbec taková ochrana v souladu se zásadou rovnosti účastníků 

i právem na spravedlivý proces – ovšem nikoliv jen toho účastníka, který o sobě tvrdí, že je slabší, ale i toho 

druhého.“ JIRSA, J. Slabší strana (aneb koho a jak mají soudy ochraňovat). Dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/slabsi-strana-aneb-koho-a-jak-maji-soudy-ochranovat. 

401 LICHOVNÍK, T. Poznámky k ústavním mezím ochrany slabší strany. Ochrana slabší strany v českém právu: 

recenzovaný sborník z odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. 

Praha: HBT, 2016. s. 18 – 19.  
402 Blíže viz FIALA, R. Civilní právo rovných a nestejných. Ochrana slabší strany v českém právu: recenzovaný 

sborník z odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. Praha: HBT, 

2016. s. 22 – 23.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/slabsi-strana-aneb-koho-a-jak-maji-soudy-ochranovat
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4. Význam pojmů „dobré mravy“ a „veřejný pořádek“ v o. z.  

Pojednání o dobrých mravech a veřejném pořádku jsem po delší úvaze zařadila společně do 

samostatné kapitoly, nikoli mezi „pouhé“ limity autonomie vůle. Jelikož se jedná o právní pojmy, 

které mají v občanském zákoníku různé významy a funkce (byť většinově s omezením svobody 

vůle související), považuji za podstatné jim věnovat zásadnější pozornost. Tichý označuje dobré 

mravy a veřejný pořádek za nástroje ochrany proti zneužití zásady autonomie vůle403. Není to 

ovšem jejich jediná funkce.  

Dobré mravy je nutné posuzovat např. i při každém výkladu a použití právního předpisu či 

jsou jedním z druhů občanskoprávní odpovědnosti.  

Veřejný pořádek lze zjednodušeně vnímat jako zákonem umožněnou ingerenci určitého 

„veřejného“ či „celospolečenského“ zájmu do soukromoprávních vztahů. Mám ovšem obavy, že 

význam, který je tomuto pojmu v soukromém právu s novou právní úpravou občanského práva 

přiznán, je na to, že se nejedná o pojem našemu občanskému právu zcela vlastní404, a na to, že se 

nejedná ani o pojem, o jehož obsahu a významu by panovala shoda405, již značně překračující 

problematiku toliko prostého limitu autonomie vůle. Jedná se spíše o problematiku směřování 

občanského práva a jeho základní úlohy sloužit každodenním potřebám běžných lidí, být pro ně 

srozumitelným a předvídatelným. Proto je i pojmu veřejný pořádek věnována významná část této 

kapitoly, a to i přes vědomost (nebo právě pro vědomost) nosného tématu této práce, neboť jak 

jsem již v úvodu sdělila, právní zásady vnímám jako tmelící prvek soukromého práva. Mají 

představovat ochranu a naplnění zásadních hodnot v právu (spravedlnost, morálka, svoboda). 

Proto i zákonné limity ochrany takových hodnot mají se dít zásadně co nejvíce předvídatelně, 

očekávatelně a nenásilně. Důvody, jejichž základě usuzuji, že takové požadavky, jeví se, nebyly 

při normování veřejného pořádku v o. z. dodrženy, podrobně analyzuji dále.  

Salač výstižně ve své precizní komparativní studii věnující se dobrým mravům a veřejnému 

pořádku uvádí: „společným znakem těchto korektivů, ať se vyskytují v jakékoli podobě, je, že jsou 

ve vztahu k rozporu se zákonným zákazem korektivem obecnějším, širším, v určitém smyslu 

nejzazším korektivem smluvní svobody s právní relevancí.“406 Ačkoli slovo „nejzazší“, jeví se, 

by vzhledem k jejich současné relevanci v o. z., mohlo vyznít až nepřiléhavě, (když mimo jiné 

plní, jeví se, funkci dokonce přímého zákonného zákazu v ust. § 1 odst. 2 o. z., část věty za 

 
403 TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 70. 
404 Nemyslím si, že by bylo možno hovořit o jeho historické návaznosti v oblasti práva občanského, k tomu viz dále. 
405 A to ani u nás ani v těch zahraničních zemích, kde je letitě zaveden, viz dále. 
406 SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních úkonů 

(smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xix, 

s. 10, s. 14 s autorovým odkazem na citovanou literaturu. 



 

114 

 

 

středníkem – k tomu výklad dále), cituji Salačova slova zcela záměrně, neboť se domnívám, že je 

oprávněné tyto relativně neurčité právní pojmy v kontextu Salačova prohlášení vnímat.  

V této kapitole tudíž vymezuji nejdříve samostatně obsah každého z pojmů a věnuji se 

samostatně významu každého z nich v občanském právu. Dále následují společná pojednání o 

jejich společném významu v o. z. (resp. v občanském právu). 

 

4.1. Dobré mravy 

Právní pojem dobré mravy není zákonem definován. Jedná se o relativně neurčitý právní 

pojem, který se datuje již do doby práva římského. „S odkazem na římskoprávní tradici se tyto 

standardy převážně označují jako „dobré mravy (boni mores)“…Nezpochybnitelným a 

samozřejmým jádrem dobrých mravů jsou tedy od pradávna hodnoty, které stmelují a udržují 

pohromadě společenství lidí - jedná se o smysl pro povinnost a přirozenou úctu k bohům, rodičům 

a příbuzným, přirozený respekt k člověku jako součásti společnosti atd.“407 Částečně právě i pro 

společný římskoprávní základ dovozuje Spáčil, že problematika dobrých mravů překračuje hranice 

států.408 Zcela jistě pak dobré mravy překračují hranice států právě s ohledem na skutečnost, že je 

jedná o ochranu zásadních hodnot morálky a pravidel slušného lidského spolužití udržujících 

lidské společenství pohromadě, tj. takových, která v elementárním základu potřebuje zcela jistě 

každá lidská pospolitost, na jakémkoli stupni organizovanosti. 

Historicko-právnímu vývoji právní úpravy rozporu se zákonem a dobrými mravy na našem 

území se věnuje Salač.409 Pro důslednost a preciznost zpracované materie (nejen této části) 

odkazuji na Salačovo jedinečné dílo. 

Ačkoli jsou dobré mravy součástí právních řádů mnoha států410 a ačkoli jsou tu harmonizační 

či unifikační snahy pojetí určitých soukromoprávních problematik v právu Evropské unie, nebyl 

dosud zaveden jednotný či sjednocující pojem „evropských dobrých mravů“. Pro oblast 

komunitárního práva tak dospívají Matesová, Mates k závěru, že problematika dobrých mravů 

 
407 SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních úkonů 

(smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xix, 

s. 15. 
408 Blíže viz SPÁČIL, J. Dobré mravy v českém občanském zákoníku a judikatuře. Právní rozhledy. Rok 2004, č. 18, 

s. 664.  
409 SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních úkonů 

(smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xix, 

s. 175 a násl. 
410 Zde rovněž nelze než odkázat na: SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové 

meze platnosti právních úkonů (smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2004. xix, s. 25 a násl. 
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není prozatímně řešena harmonizací jednotlivých právních řádů a je ponechána na národní 

úrovni.411 

Hurdík, Lavický dodávají, že evropské projekty jako jsou PECL a DCFR „přebírají do 

společné úpravy jako svého druhu synonymum dobrých mravů princip dobré víry (Good Faith). 

V tomto smyslu je dobrá víra chápána jako mravní princip, nikoli psychologická kategorie (viz 

zásada dobré víry ve významu užitém v tomto zákoníku). V „evropské“ terminologii se uplatňuje 

dobrá víra (Good Faith) jednak ve smyslu adekvátním užití dobré víry v českém občanském právu 

(tedy jako nezaviněná nevědomost o vadách vlastního právně relevantního jednání), vedle toho 

však jako synonymum pojmu „dobré mravy“, jak je užíván českým občanským právem (tedy jako 

zásada mravního obsahu).“412 Dále autoři konstatují, že tento terminologický rozpor způsobuje 

komunikační potíže mezi českými a evropskými institucemi. 

K problematice pojetí dobrých mravů ve stěžejních právních systémech Salač uvádí: „Třebaže 

dobré mravy je třeba chápat jako pojem národního práva, lze se nechat inspirovat moderními 

právními řády, pokud jde o vymezení jejich obsahu pro účely práva. Kontinentální právo pracuje 

zpravidla s pojmem dobrých mravů a částečně také s pojmem veřejného pořádku, zatímco právo 

angloamerické soustředí danou problematiku pod pojem veřejného pořádku. Jak však již bylo 

zmíněno výše, oba tyto stěžejní právní systémy přes odlišnost používaných metod dospívají 

k podobným závěrům.“413    

Hurdík a Lavický označují zásadu dobrých mravů za jednu ze stěžejních zásad soukromého 

práva, v níž jsou ztělesněny fundamentální společenské hodnoty a zdůrazňují její normativní 

funkci sloužící k nalézání spravedlnosti tam, kde by formální aplikace právní normy vedla 

k neudržitelným výsledkům.414    

K samotnému vymezení pojmu dobrých mravů je možno citovat učebnici občanského práva 

hmotného: „Dosavadní soudní praxe i doktrína je však celkem konstantně formulují jako souhrn 

společenských, kulturních a mravních hodnot (etických zásad), které v historickém vývoji 

osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence a zejména jsou sdíleny a 

uznávány rozhodující většinou společnosti (bylo by rovněž možno říci, že na jejich respektování 

existuje „společenská dohoda“).“415 Jedná se o souhrn etických pravidel s určitou prověřenou 

 
411 Blíže viz MATES, J., MATESOVÁ KOPECKÁ, Š. Pár poznámek k úpravě institutu dobrých mravů v NOZ. 

Bulletin advokacie. Rok 2011, číslo 7 - 8, str. 27.  
412 HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 

124. 
413 SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a se zákonným zákazem. Právní rozhledy. Rok 2000, č. 6, str. 253. 
414 Blíže viz HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 

2010, s. 122. 
415 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 50. 
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stálostí, které jsou společností historicky uznávány jako zásadní a jako na zásadních tudíž na nich 

společnost trvá. 

Závěr o neměnnosti ovšem nelze považovat za absolutní, neboť stejně jako se vyvíjí 

společnost, vyvíjí se chápání významu pojmu dobrých mravů a to, co bylo kdysi nemravné, nemusí 

být nemravným v současné době. K tomu Salač: „Názory na to, zda něco je amorální či nikoliv, 

se totiž mění. Tendenci lze vidět spíše v tom směru, že okruh transakcí, které nejsou stigma 

amorality, se stále zužuje. Mnohé úkony, které by v minulosti nemohly obstát, mohou v současnosti 

vyhovět nárokům společenské morálky.“ 416  

Na druhou stranu se domnívám, že dobré mravy by mohly, i přes autorem zmiňovanou 

tendenci zužování toho, co je amorální, přispět i k efektu opačnému. Tedy právě proto, že jsou 

dobré mravy způsobilé reagovat na vývoj společenské morálky, a zároveň v sobě odráží i prvek 

své historické prověřenosti toho, na čem je nutno trvat (či k čemu je případně nutno se navrátit), 

mohly by přispět, pakliže by k tomu byly závažné důvody, naopak k rozšíření okruhu amorality, a 

reagovat tak na aktuální vývoj společenských vztahů, a právě proto určité pravidlo znovu začít 

účinně chránit. Musely by pro to existovat dostatečně legitimní důvody, které budou řádně soudem 

vyloženy a odůvodněny (např. masový rozsah jistého škodlivého zacházení). Není tím míněno, že 

by pojem dobrých mravů měl soudu umožnit přímo normovat společenskou morálku (tj. nově ji 

utvářet). Kladu si toliko otázku, zda by bylo možné a na kolik, aby dobré mravy, i vzhledem 

k jejich historické prověřenosti určitého etického pravidla, (od něhož bylo případně časem pro 

aktuální nepotřebnost jejich ochrany upuštěno), mohly být např. argumentačním hlediskem pro 

renesanci takového určitého pravidla a odůvodnění rozhodnutí soudu, zda jisté pravidlo např. při 

masovém využívání, znovu nechránit, tj. zda by Salačem zmíněná tendence zužování nemohla mít 

naopak i tendenci opačnou, při existenci dostatečně legitimních důvodů. Jeví se, právě s ohledem 

na podstatu pojmu dobrých mravů, že ano.417 

Dobré mravy již prokázaly v moderním právu svou schopnost reakce na aktuální 

společenskou situaci v případech, které nebyly dříve právními normami chráněny, při potřebě 

ochrany znevýhodněných osob – např. při ochraně před neférovými smluvními ustanoveními 

zanesenými do smluv vzhledem k nerovné pozici smluvních stran, stejně tak byly účinných 

ochranným mechanismem v době, kdy nebyla zákonem stanovená ochrana v podobě obchodních 

 
416 SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních úkonů 

(smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xix, 

s. 15. 
417 K tomu viz i úvaha Spáčila níže o tom, co příkaz soudci k rozhodování podle dobrých mravů znamená; tento rovněž 

připouští i inspiraci zásadami dříve známými, pakliže nejsou zjevně obsolentní. 
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podmínek a ochrany spotřebitele418, dále pak např. při potírání lichevních smluv419 dnes již 

v zákoně upravených (ust. § 1796 o. z.).   

Při přistoupení k pojetí a významu dobrých mravů v samotném o. z., nutno souhlasit 

s Králíkem, že: „nový občanský zákoník do koncepce stávajícího přístupu k dobrým mravům 

zasáhl velmi výrazně. … Neváže se již na výkon práv a povinností z občanskoprávních vztahů, jako 

je tomu dosud, ale na výklad a použití právního předpisu.“420  

Dobré mravy nejsou pouze pojistkou proti tvrdosti zákona. Slouží i při rozlišení povahy právní 

normy, jsou jedním ze zákonem stanovených následků právně relevantního jednání, limitem 

ne/platnosti právního jednání. 

S pojmem dobrých mravů se setkáváme hned v úvodním a zásadním ustanovení § 1 odst. 2 o. 

z. části věty za středníkem. Ve smyslu tohoto ustanovení mají být dobré mravy kritériem stanovení 

povahy právní normy.421    

Významnou funkci zaujímají dobré mravy na základě ust. § 2 odst. 3 o. z., které stanoví: 

„Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti 

nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“ Nejen interpretace, ale i aplikace právního 

předpisu (tj. zejména jeho aplikace soudem) se musí dít tak, aby takový výklad a použití právního 

předpisu v konkrétním případě nebylo v rozporu s dobrými mravy a nevedlo „ke krutosti nebo 

bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění“, tj. musí se dít takovým způsobem, aby nejen 

interpretace, ale především aplikace právní normy v konkrétním případě nebyla právě pro 

konkrétní okolnosti případu nemravná a nespravedlivá.422 K významu tohoto ustanovení, resp. 

dobrých mravů v tomto ustanovení Pelikánová, Pelikán uvádí, že „jsou jakousi brzdou a pojistkou“ 

ve vztahu k předchozím dvěma interpretačním ustanovením.423  Dle autorů je možno ustanovení 

rozumět tak, „že v konkrétním případě se může ukázat nezbytné, aby všechna ostatní generální 

výkladová pravidla byla přebita hlediskem dobrých mravů, krutosti a lidského cítění. Jsou 

stanoveny určité hranice výkladu, který za žádných okolností a při použití jakýchkoli výkladových 

 
418 Blíže viz SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních 

úkonů (smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 

xix, s. 16. 
419 Blíže viz SPÁČIL, J. Dobré mravy v českém občanském zákoníku a judikatuře. Právní rozhledy. Rok 2004, č. 18, 

s. 664. 
420 KRÁLÍK, M. Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku: uplatňování nároků a rozhodování o 

nich: procesní a hmotněprávní souvislosti. 2., podstatně dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 34. 
421 K tomu podrobně viz kapitola 4. 3 Společná pojednání o významu dobrých mravů a veřejného pořádku v o. z. 
422 Melzer/Tégl dodávájí, že se jedná o vyjádření známé Radbruchovi formule normující, že „zákon se snemí stát 

bezprávím“. Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. 

Praha: Leges, 2013, s. 78.; k tomu též kapitola 2. 1   
423 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 19. 
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kritérií nesmí odporovat dobrým mravům a vést ke krutosti a bezohlednosti. …určují hranici, již 

výklad nesmí v konkrétním případě za žádných okolností překročit.“424 Nutno dodat, že nejen 

výklad, ale ani následné použití právního předpisu nesmí tuto hranici překročit. Nelze tak 

přehlédnout mimořádné postavení a význam dobrých mravů, který jim je i daným ustanovením 

v soukromém právu přiznán, ruku v ruce ovšem jdoucí s nutností precizního odůvodnění jejich 

aplikace v konkrétním případě, a při zohlednění celkových okolností případu, zvláště pak i 

proporcionality zásahů do dotčených zájmů (k tomu dále). Pelikánová, Pelikán jej označují za 

pojistku proti přílišné tvrdosti zákona.425  

Přiléhavě k problematice dobrých mravů uvádí NS: „Judikatura Nejvyššího i Ústavního 

soudu je ustálena v závěru, podle něhož zásada souladu práv, resp. jejich výkonu, s dobrými mravy 

představuje významný princip, který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost 

zákona a dává soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti (ekvity). Pojem „dobré mravy“ 

nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující 

obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v 

souladu s ekvitou, což ve svých důsledcích znamená „nastoupení cesty nalézání spravedlnosti“ 

(srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, či ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 

IV. ÚS 2842/10, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3467/2016, anebo 

obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sen. zn. 29 ICdo 64/2016).“426 Dobré 

 
424 Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 19. 
425 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 20; v citované literatuře Pelikánová, Pelikán uvádí příklad, že ze zákona 

může vyplývat povinnost, aby A něco zaplatil B, a to z titulu půjčky, kterou má A vrátit B a která byla poskytnuta 

bezvadně a v souladu s dobrými mravy, není tu tudíž obecně důvod nárok věřiteli nepřiznat, ale že v konkrétním 

případě by např. A přišel bez svého zavinění o majetek i o práci a že peníze potřebuje k zajištění obživy své rodiny a 

pro B jde o majetek zbytný. Proto autoři dospívají k závěru, že: „v takové situaci tedy zákon soudci ukládá, aby 

nalezené právní řešení nebylo s poukazem na dobré mravy aplikováno.“ Tamtéž.  

V obecnosti lze souhlasit s tím, že by soud mohl dojít až k závěru o nepřiznání nároku, ovšem toto řešení považuji za 

krajní. Mám za to, že je právě i s ohledem na zachování požadavku spravedlnosti, nutno dbát též ochrany vlastnického 

práva samotného věřitele. Tento stav dlužníka věřitel ve zmíněném příkladu nijak nezavinil a půjčku poskytl bezvadně 

a mravně. Proto jsem názoru, že v komentářem popsané situaci, mělo by být důsledně váženo, zda je možné z práva 

věřitele na plnění něco, resp. co nejvíce zachovat. V tomto smyslu se mi jeví ospravedlnitelným, pakliže by soud 

využil např. možnost rozložení plnění byť do zcela minimálních splátek či zohlednil dané okolnosti případu ve vztahu 

k delší lhůtě plnění ve smyslu ust. § 160 o. s. ř., případně využil jiné možnosti a až jako poslední řešení by mohl 

přijmout závěr o nepřiznání (byť symbolických splátek). Rozhodnutí musí být spravedlivé pro obě strany sporu. 

Skutečnost, že je věřitel majetný a byť by se třeba jeho situace nepřiznání nedotklo, přesto nemohou být důvodem pro 

přímo nepřiznání nároku právě s ohledem na jeho ústavně garantované právo ochrany pohledávky, majetku. Tento 

závěr vyslovuji v úctě k názorům autory prezentovaným, spíše toliko z důvodu připomenutí si, že formule „zákon se 

nesmí stát bezprávím“, musí být naplněna v obou směrech, nejen ve vztahu k ochraně jedné ze smluvních stran, byť 

se akutálně nacházejícímu v tíživé životní situaci. Domnívám se, že při řádném odůvodnění výše byť minimálních 

splátek, by i věřitel mohl mít větší pocit spravedlnosti daného rozhodnutí. Nutno tudíž i v takovém případě vážit 

proporcionalitu zásahu do dotčených zájmů a míru zachování dotčených práv.             
426 Usnesení NS ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017. 
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mravy tudíž nejsou pouze souborem etických pravidel se zde uvedenou funkcí, ale též příkazem 

soudci, tj. povinností soudce rozhodovat v souladu s ekvitou.  

Výstižně k příkazu soudci Spáčil uvádí: „Připouští-li platné právo posoudit takovou situaci 

s ohledem na dobré mravy, dává tak soudci příkaz, aby si domyslel, jak by zákonodárce 

postupoval, kdyby chtěl konkrétní situaci upravit normou. To, jak by zákonodárce postupoval, 

nelze ovšem dovozovat z momentálního poměru politických sil anebo z odborné úrovně daného 

parlamentu, ale je třeba vyjít z právem respektovaných základních práv a svobod (ty zákonodárce 

nemůže obejít) a z hodnot, na kterých je založeno soukromé právo i jeho instituty (předpokládá se, 

že by zákonodárce respektoval i tyto hodnoty). Tyto hodnoty se promítají do platné úpravy 

soukromého práva, z něhož jsou poznatelné; lze ovšem přihlédnout také k zásadám obsaženým i ve 

starších právních systémech, nejsou-li již zjevně obsoletní (např. k římskému právu nebo 

k principům na kterých stál obecný zákoník občanský).“427 Právě důsledný respekt k právu 

vlastním hodnotám oproštěným od aktuálních politických souvislostí považuji za zásadní, neboť 

jedině takový postup může zaručit spravedlivé a konzistentní rozhodování. O. z. v tomto směru 

poskytuje již i v ust. § 2 odst. 1 jasný apel na ochranu takových hodnot. Dobré mravy ovšem svou 

konstantností neztrácejí na své schopnosti aktuální reakce. Naopak právě při dodržení tohoto 

zásadního postulátu ochrany stěžejních hodnot (vlastního všem právním zásadám), mohou 

legitimně k případné potřebné změně přispět. Legitimita bude ovšem plynout právě z ochrany 

stěžejních hodnot, o nichž panuje shoda. Přirozeně se tak eliminují politické vlivy. 

Spáčil ve svém pojednání o dobrých mravech dospívá k závěru, že: „„dobré mravy“ 

v obecném pojetí § 3 odst. 1 a § 39 ObčZ poukazují na zásady, na kterých je založeno občanské 

právo, a také na zásady, na kterých spočívá celý právní řád, a umožňují tak provádět korekci 

případů, kdy výkon práva je sice v souladu s textem právního předpisu, ale je – pro existenci 

okolností, které zákonodárce nepředpokládal – v příkrém rozporu s obecnými právními 

zásadami.“428  Dle Spáčila dobré mravy poukazují na další právní zásady a mají schopnost, právě 

při poukazu na existenci těchto dalších obecných právních zásad, postihnout výkon práva, který je 

v souladu s dikcí zákona, ale v zásadním rozporu s těmito obecnými zásadami. Tento závěr 

Spáčila považuji za přiléhavý. Dobré mravy spolu s dalšími právními zásadami plní funkci 

určitého tmelícího prvku (zachovávajícího racionalitu a konzistentnost práva), umožňujícího právě 

i za pomoci argumentace rozporu výkonu práva s dalšími obecnými právními zásadami, označit 

jednání za nemravné či nepožívající právní ochrany (§ 8 o. z.), a tím i nalezení cesty spravedlnosti. 

Mohou tak zachovávat poslání občanského práva, resp. práva obecně. 

 
427 SPÁČIL, J. Dobré mravy v českém občanském zákoníku a judikatuře. Právní rozhledy. Rok 2004, č. 18, s. 664.  
428 Tamtéž.  

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmy
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmzz
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Problematika dobrých mravů upravená dříve v ust. § 3 odst. 1 obč. zák. je s účinností od 1. 1. 

2014 je obsažena v § 2 odst. 3 o. z. a v ust. § 8 o. z. vylučujícím právní ochranu při zjevném 

zneužití práva.429 Nutno souhlasit s Králíkem, že dřívější ust. § 3 odst. 1 obč. zák. se dále promítlo 

i do ust. §§ 6, 7.430 Tato ustanovení sice nehovoří o dobrých mravech, ale s problematikou dobrých 

mravů úzce souvisí, a leckdy se s nimi i překrývají či se vzájemně doplňují.  

Judikatorní výklad rozporu s dobrými mravy dle ust. § 3 odst. 1 obč. zák. lze přiměřeně 

aplikovat i na problematiku dobrých mravů normovaných v ust. § 2 odst. 3 o. z. a ust. § 8 o. z. 

„Problematika dobrých mravů byla dříve upravena v § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále též jen „obč. zák.“…, s účinností od 1. 1. 2014 je 

obsažena v § 2 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „o. z.“) a v § 8 o. z. 

vylučující právní ochranu při zjevném zneužití práva; judikaturu přijatou k výkladu rozporu s 

dobrými mravy podle § 3 odst. 1 obč. zák., lze přiměřeně aplikovat i na výklad podle o. z. (viz 

např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4065/2014).“431 Dosavadní 

judikaturu týkající se rozporu s dobrými mravy podle ust. § 3 odst. 1 obč. zák., lze tudíž při 

posuzování zneužívání práva přiměřeně použít i při aplikaci ust. § 8 o. z.: „Pokud judikatura k obč. 

zák. 1964 pojednávala o rozporu s dobrými mravy podle § 3 odst. 1, lze ji – pokud šlo o zneužití 

práva - přiměřeně aplikovat i na rozhodování podle § 8 o. z.“ 432  

Shrnující závěry judikatury k problematice výkladu dobrých mravů dle ust. §  3 odst. 1 obč. 

zák. (a použitelné přiměřeně i dle o. z.) lze nalézt v rozhodnutí NS publikovaném pod R 15/2015: 

„1/ Dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v 

historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny 

rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních (srov. shodně např. již rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 26. června 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96, uveřejněný v časopise Soudní 

judikatura číslo 8, ročník 1997, pod číslem 62).  

2/ Za výkon práva v rozporu s dobrými mravy lze považovat pouze takové jednání, jehož cílem 

není dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými 

dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu (srov. např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2000 sp. zn. 21 Cdo 992/99, uveřejněný v časopise Soudní 

judikatura číslo 11, ročník 2000, pod číslem 126).  

 
429 Blíže viz usnesení NS ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2539/2017. 
430 KRÁLÍK, M. Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku: uplatňování nároků a rozhodování o 

nich: procesní a hmotněprávní souvislosti. 2., podstatně dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 34. 
431 Usnesení NS ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2539/2017. 
432 Unsesení NS ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4065/2014.  
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3/ Z toho, že argumentem rozporu s dobrými mravy má být odepřen výkon práva, vyplývá, že 

odpovídající úsudek soudu musí být podložen důkladnými skutkovými zjištěními, a že musí 

současně přesvědčivě dokládat, že tato zjištění dovolují - v konkrétním případě - závěr, že výkon 

práva je s dobrými mravy skutečně v rozporu (srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze 

dne 29. května 1997, sp. zn. 2 Cdon 473/96, uveřejněného pod číslem 16/1998 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek).  

4/ Při posouzení, zda argumentem rozporu s dobrými mravy má být odepřen výkon práva, 

musí být zváženy jak důvody, pro něž se použití citovaného ustanovení dožaduje ten, kdo má 

povinnost nemovitost vyklidit, tak všechny rozhodné okolnosti na straně toho, kdo se vyklizení 

domáhá. Oněmi rozhodnými okolnostmi jsou pak ty, které mohou ovlivnit odpověď na otázku, zda 

lze po žalobci spravedlivě požadovat, aby se ochrana jeho práva podmínila či odložila (srov. opět 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 69/96 a obdobně též rozsudek Vrchního soudu v Praze 

ze dne 29. dubna 1994, sp. zn. 2 Cdo 45/94, uveřejněný pod číslem 36/1996 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek - dále jen „R 36/1996“).  

5/ Na základě ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. nelze (prostřednictvím argumentu, že výkon 

práva je v rozporu s dobrými mravy) konstituovat právo, které jinak z pozitivní právní úpravy 

nevyplývá, nýbrž lze jen omezit stávající právo (srov. opět rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 

Cdon 69/96 a nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 1995, sp. zn. II. ÚS 190/94, uveřejněný 

pod číslem 87/1995 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky).“433 Závěr č. 5 

pak lze považovat zřejmě za překonaný434 (k tomu výklad dále).  

K výkladu ust. § 3 odst. 1 obč. zák. a přiměřené použitelnosti judikatorních závěrů na poměry 

v o. z. (zde zejména na ust. § 8 o. z.) nutno doplnit, že: „Postup soudu podle § 3 odst. 1 obč. zák. 

má proto místo jen ve výjimečných situacích, kdy k výkonu práva založeného zákonem dochází z 

jiných důvodů, než je dosažení hospodářských cílů či uspokojení jiných potřeb, kdy hlavní nebo 

alespoň převažující motivací je úmysl poškodit či znevýhodnit povinnou osobu, případně kdy je 

zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se jak ve vztahu mezi 

účastníky, tak na postavení některého z nich navenek (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 

3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 

5/2002).“435 

Byl rovněž potvrzen závěr dosavadní soudní praxe i literatury, že při posuzování, zda je výkon 

práva v rozporu s dobrými mravy, není rozhodné zavinění; postačí, aby byl výkon práva 

 
433 Rozsudek NS ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013. 
434 K tomu viz usnesení NS ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2371/2014 hovořící o pusunu v právní úpravě. 
435 Usnesení NS ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 33 Cdo 1081/2018. 
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(objektivně) v rozporu s dobrými mravy, aniž by bylo rozhodné, zda se vztahuje zavinění 

jednajícího k výkonu práva v rozporu s dobrými mravy.436 

Nejvyšší soud k posunu významu pojmu dobré mravy v občanském právu uvedl, že 

ustanovení § 2 odst. 3 o. z. zakotvuje „zásadu dobrých mravů jako obecný princip, ovládající 

výklad i aplikaci občanskoprávních norem, ke kterému je třeba přihlížet při „použití právního 

předpisu“, tedy i při vydání konstitutivního rozhodnutí (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 

prosince 2014, sp. zn. 22 Cdo 2371/2014)“437. 

Aplikace ust. § 2 odst. 3 o. z. byla připuštěna  za pomoci ust. § 3030 o. z. i na dosavadní právní 

vztahy, a to s důsledkem možnosti přihlížení k dobrým mravům i při vydávání konstitutivního 

rozhodnutí. „Dovolací soud … upozorňuje na posun v právní úpravě. … nová úprava, jak je 

uvedeno dále, odstranila pochybnosti o aplikaci ustanovení o dobrých mravech i pro dobu před 1. 

1. 2014. Zatímco výše uvedená rozhodnutí vycházela z toho, že – podle striktního výkladu § 3 odst. 

1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. - na vydání konstitutivního rozhodnutí soudu nelze aplikovat 

§ 3 odst. 1 obč. zák. 1964, po 1. 1. 2014 je třeba i na vztahy vzniklé před nabytím účinnosti 

nového občanského zákoníku (§ 3030 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – dále jen „o. z.“) 

aplikovat i § 2 odst. 3 o. z., který zakotvuje zásadu dobrých mravů jako obecný princip, ovládající 

výklad i aplikaci občanskoprávních norem, tedy jdoucí nad rámec § 3 odst. 1 obč. zák. 1964; 

zákonodárce tu výslovně vyřešil otázku, zda i před 1. 1. 2014 byly dobré mravy obecným 

principem, ke kterému je třeba přihlížet při „použití právního předpisu“, tedy i při vydání 

konstitutivního rozhodnutí, či zda je bylo možno aplikovat jen v rámci § 3 odst. 1, resp. § 39 obč. 

zák. 1964.“438 V posuzovaném případě soudy zrušily podílové spoluvlastnictví účastníků k bytové 

jednotce a k podílu na společných částech budovy a na pozemcích a přikázaly bytovou jednotku a 

podíl na společných částech budovy a pozemků do výlučného vlastnictví žalované, neboť „i 

žalobce měl kontrolu nad stavem vyvolaným tím, že smlouva nebyla předložena katastrálnímu 

úřadu a že v případě, že ostatní části smlouvy byly splněny v jeho prospěch, je poctivé, aby byla 

respektována vůle směřující k celkovému vyrovnání majetkových poměrů účastníků i ohledně 

předmětné bytové jednotky“439 Toto rozhodnutí je příkladem, kdy se soud snažil hledat a zachovat 

spravedlnost práva a kdy za pomoci jiných souvisejících právních zásad tuto cestu i naplnil. Závěr 

 
436 „Protože dovolací soud porušenému ústavnímu právu stěžovatele následně neposkytl ochranu a pokračoval v jeho 

porušení, jež bylo založeno předchozím napadeným rozsudkem Nejvyššího soudu - a to i přes to, že stěžovatel ve svém 

dovolání poukázal na již shora citovaný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4180/2013, podle jehož závěru není 

porušení dobrých mravů podmiňováno úmyslným jednáním, a dokonce ani zaviněním v jakékoliv formě - bylo nutné 

zrušit také napadené usnesení Nejvyššího soudu.“ Nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 129/16. 
437 Rozsudek NS ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3619/2015. 
438 Usnesení NS ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2371/2014. 
439 Usnesení NS ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2371/2014. 
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o tom, že jsou dobré mravy obecným principem znalým i dosavadní právní úpravě a je tudíž nutno 

k nim přihlížet (dle ust. § 3030 o. z.) i při vydání konstitutivního rozhodnutí pro práva a povinnosti 

řídící se dosavadní právní úpravou, považuji za souladný se smyslem a účelem ust. § 3030 o. z. a 

filozofií nové právní úpravy (k tomu viz kapitola 2. 2). 

Typovým oblastem dobrých mravů v rozhodovací činnosti NS se věnuje důsledně Petrov, 

dovoluji si tudíž tímto na jeho pojednání odkázat.440  

Dobré mravy jsou významnou zásadou i pro speciální právní úpravy soukromého práva441. 

Ve vztahu k výše popsanému významu dobrých mravů lze shrnout, že jsou především chápány 

jako ta elementární, přitom o to zásadnější pravidla, která představují základy slušného spolužití 

mezi lidmi, chrání čestnost, morálku a poctivost, jsou základem pro fungování společnosti. Již 

proto je nutno na nich trvat a mít dostatečné právní záruky jejich ochrany. Považuji tudíž význam, 

který byl dobrým mravům v o. z. přiznán (zejména v ust. § 2 odst. 3 o. z., ve spojení se zásadou 

poctivosti a zákazem zjevného zneužití práv), za velmi přínosný. Pokud se totiž budou dobré 

mravy skutečně používat tak, jak to jejich smysl a podstata velí, totiž pokud budou sloužit 

především k ochraně základních etických pravidel a hodnot ve společnosti, mohou významně 

přispět (s dalšími právními zásadami) k usměrnění společenské morálky a být účinným nástrojem 

apelu na to, že je již tatam doba, kdy „vychytralost“ a „přelstění“ druhé smluvní strany je bráno 

jako něco, co je v pořádku. Možná pak opět lidé budou moci zase začít věřit tomu, že slovo 

skutečně platí (relevantně vyslovený slib zavazuje) a podání ruky má svůj zásadní význam, že na 

všechno nepotřebují „papír“, či že byť si něco sjednaly písemně, pak protože se léta řídily něčím 

úplně jiným, platí prostě a jednoduše právě to, čím se léta řídily a není správné to zneplatňovat, 

když se jim to teď nehodí. Mám tudíž víru, že právě i jasný apel zákonodárce směrem k ochraně 

těchto elementárních zásad slušného chování a dalších chráněných hodnot (resp. dalšími právními 

zásadami chráněných hodnot), spolu s poskytnutím dostatečných právních mechanismů jejich 

ochrany, může časem přinést vyšší míru kultivovanosti i v samotné právní praxi. 

Institut dobrých mravů se ovšem výše uvedeným nevyčerpává. Je nutno zmínit i některá z 

dalších zákonných ustanovení, která s pojmem dobrých mravů pracují. V ust. §  19 odst. 2 o. z.442 

je stanoven následek v podobě jednoho z taxativně443 vymezených důvodů zdánlivosti právního 

jednání při omezení přirozených práv spojených s osobností člověka v míře (nikoli nutně 

 
440 PETROV, J. Rozpor s dobrými mravy v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. Právní rozhledy. Rok 2012, č. 18, s. 626 

a násl. 
441 K problematice dobrých mravů ve speciálních právních úpravách viz část 5. předkládané práce. 
442 „Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. 

Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.“ 
443 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 187. 



 

124 

 

 

„zjevně“) dobrým mravům odporujícím. Rozpor (nejen zjevný) s dobrými mravy je hranicí 

nepřípustnosti omezení přirozených práv spojených s osobností člověka.     

Na usnesení členské schůze příčícímu se dobrým mravům (tj. rovněž nikoli nutně „zjevně“) 

se přímo hledí, jako by nebylo přijato (ust. § 245 o. z.). Jde o jeden z příkladů zákonem normované 

fikce444 s důsledky z toho plynoucími. 

Významným ustanovením je ust. § 545 o. z., které stanoví, že: „Právní jednání vyvolává 

právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých 

mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“ Právní jednání jako navenek projevená vůle tudíž 

vyvolává tudíž nejen právní následky v něm vyjádřené či ze zákona plynoucí, ale mimo jiné i 

právní následky plynoucí z dobrých mravů. Tichý rozlišuje tři roviny při hodnocení konkrétního 

právního jednání a jeho následků z hlediska dobrých mravů (otázku současného působení 

jednotlivých hodnot relevantních v daném případě, oblast lidské činnosti a kvalifikaci konkrétního 

jednání podle určitých typových situací).445   

V této souvislosti zmiňuji i ust. § 547 o. z., z něhož vyplývá, že právní jednání musí svým 

obsahem a účelem odpovídat nejen zákonu, ale i dobrým mravům. Zákon zde přikazuje osobám, 

aby každý jejich projev vůle odpovídal i etickým pravidlům a hodnotám jimi chráněným, a to svým 

obsahem i účelem. Pokud zákon přikazuje mravné jednání obsahem a účelem, zároveň tím fakticky 

zakazuje jednání nemravné, mimo jiné výkon práv a povinností v rozporu s dobrými mravy. Jak 

uvádí Tichý446, obsah a účel jsou podstatnými kritérii dovolenosti a možnosti právního jednání. 

Zákon vybízí osoby k mravnímu jednání nejen při stanovení vzájemných práv a povinností, ale i 

účel (tj. cíl, motiv) jednání musí být mravný. Toto ustanovení samo žádný důsledek nestanoví a je 

tak dle mého názoru nutno vnímat vzhledem k ustanovením jiným (stran dobrých mravů zejména 

ust. § 580 a násl., § 1 odst. 2 o. z., § 2 odst. 3 o. z., § 8 o. z., apod.).  

Problematice dobrých mravů a jejich významu při zvažování ne/platnosti právního jednání447 

(absolutní či relativní) v o. z. se věnuji v kapitole 4. 3 Společná pojednání o dobrých mravech a 

veřejném pořádku v o. z.     

Posledním mnou zmiňovaným448 ustanovením, používajícím pojmu dobrých mravů, je ust. § 

2909 o. z., z něhož vyplývá povinnost škůdce nahradit poškozenému škodu, způsobí-li ji škůdce 

úmyslným porušením dobrých mravů. Pokud ovšem vykonával škůdce své právo, je povinen 

 
444 Blíže viz tamtéž s. 214. 
445 Blíže viz Tichý, L. in: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 

až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1314. 
446 Blíže viz tamtéž s. 1320. 
447 Dříve ust. § 39 obč. zák. 
448 Nikoli však posledním zákonným ustanovením, neboť s dobrými mravy se setkáváme např. u odvolání  daru či u 

generální klauzule nekalé soutěže. 
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škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného (zde jde o vyšší intenzitu 

úmyslného zneužívajícího jednání). „Povinnost k náhradě újmy není výslovně vázána na porušení 

právní povinnosti, ale na porušení povinnosti mimoprávní: dodržovat dobré mravy. Porušení 

dobrých mravů je postaveno naroveň porušení smluvní nebo zákonné právní povinnosti.“449 Čech 

hovoří o tripartici nového civilního deliktu (porušení zákona, porušení smluvní povinnosti a 

porušení dobrých mravů).450 Ustanovení o úmyslném jednání proti dobrým mravům bylo známé i 

předchozí právní úpravě (§424 obč.). K části věty za středníkem přiléhavě dodává odborná 

literatura: „Dosavadní občanský zákoník postrádal ve vztahu k výkonu práva výslovné ustanovení 

o založení povinnosti k náhradě pouze v případech, je-li účelem (popř. hlavním účelem) výkonu 

práva způsobit újmu jinému. Nový občanský zákoník je do našeho práva navrací. Již Sedláček však 

uváděl, že toto pravidlo je v podstatě zbytečné, protože kdo má úmysl újmu způsobit, má zajisté 

také úmysl druhému újmu způsobit, a tudíž v obou případech jde o dolosní způsobení újmy 

(Sedláček, 1937, s. 706). Obdobný názor zastává Kasanda, když píše: „má-li škůdce úmysl 

poškoditi jiného, jest uskutečnění tohoto úmyslu také účelem jeho jednání“ a dodává, že rozdíl 

bude v praxi sotva znatelný (Kasanda, 1916, s. 405).“451  

     

4.2. Veřejný pořádek a jeho význam 

Právní pojem veřejný pořádek není zákonem definován, stejně jako právní pojem dobrých 

mravů. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) v době po zásadní novele provedené zák. č. 

509/1991 Sb. tento pojem vypustil, ovšem ani v době před touto novelou nebyl pojem „veřejný 

pořádek“ v občanském zákoníku v obsahově totožném významu a funkci použit.452 Tento relativně 

neurčitý právní pojem není do naší právní kultury občanského práva „vžitý“ a dá se říci, že je v o. 

z. (a občanském právu) v takovém významu a funkci, jak byl použit, novinkou.  

Nejedná se ovšem ani o pojem, který by byl běžně používán v občanskoprávním 

zákonodárství v jiných právních řádech.  Salač ve své podrobné komparativní práci věnující se 

problematice dobrých mravů a veřejného pořádku453 k problematice ukotvení pojmu veřejný 

pořádek v jiných zemích uvádí, že na rozdíl od anglo-amerického právního systému, v němž 

 
449 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1533. 
450 Blíže viz ČECH, P. Náhrada škody v podnikání. Doplňkový podklad k semináři ČAK konaném dne 26. 10. 2018. 

s. 28. 
451 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1536. 
452 K původu pojmu v naší právní úpravě viz dále.  
453 Blíže viz SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních 

úkonů (smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 

xix, s. 221. 
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zaujímá veřejný pořádek stěžejní roli, pro kontinentální právo je tomu jinak. Kontinentální právo 

dělí na germánskou a francouzskou právní rodinu. Germánská právní rodina (Německo, 

Rakousko) dle Salače v zásadě nepracuje s pojmem veřejného pořádku a problematiku zahrnuje 

pod pojem dobrých mravů. Švýcarskou právní úpravu, (která byla i inspirací pro konstrukci ust. § 

1 odst. 2 o. z., část věty za středníkem – k tomu dále), vidí jako přechod směrem k právní rodině 

francouzské, která bere pojem veřejný pořádek jako zásadní pojem a dobré mravy mu toliko spíše 

sekundují.454 Zároveň dospívá k závěru, že: „odlišný přístup francouzské právní rodiny při 

chápání korektivu dobrých mravů a veřejného pořádku při srovnání s pojetím germánské právní 

rodiny nevede k tomu, aby nebyly sankcionovány obdobné typy smluv (s ohledem na odlišný důraz 

na určité specifické oblasti). Francouzské užší pojetí dobrých mravů je kompenzováno širším 

záběrem veřejného pořádku s tím, že hranice mezi dobrými mravy a veřejným pořádkem je plynulá 

(„veřejný pořádek zajišťuje ochranu morálky“). Naproti tomu německé právo a spřízněné právní 

řády koncentrují celou problematiku pod pojem dobrých mravů.“455 Tento závěr by mohl mít jistý 

vliv při posuzování určitých společných hodnot různých států (různých právních rodin), kterým je 

přesto vždy poskytována ochrana, ať již jsou zahrnuty do dobrých mravů či veřejného pořádku.  

Zároveň ovšem nutno dodat, že vzhledem ke koncepci právních následků porušení dobrých mravů 

nebo veřejného pořádku v naší právní úpravě, není jednoznačné, zda bude moci být řečeno, že je 

irelevantní, zda lze určitou problematiku posoudit jako dobré mravy či jako veřejný pořádek, tj. 

zda bude jedno, kam je podřadíme (k tomu viz kapitola 4. 3 Společná pojednání o dobrých mravech 

a veřejném pořádku).     

„Jde-li o zahraniční přístup k pojmu veřejného pořádku v oblasti soukromého práva obecně 

a práva rodinného zvláště, je ze srovnávací analýzy vypracované oddělením analytiky a 

srovnávacího práva Nejvyššího soudu (7/2017) zřejmé, že ve značné části zkoumaných států (viz 

níže) v rámci vnitrostátní soukromoprávní úpravy absentuje koncept veřejného pořádku. 

Převládá buď odkaz na korektiv dobrých mravů, nebo použití základních principů, jako jsou 

veřejný zájem a v oblasti rodinného práva nejlepší zájem dítěte. Pokud dochází v soukromém právu 

k využití pojmu veřejného pořádku, děje se tak roztříštěným způsobem se současnou absencí 

zákonné definice tohoto pojmu. Lze konstatovat, že veřejný pořádek se v civilní oblasti ve 

zkoumaných zemích vyskytuje především v podobě výhrady v mezinárodním právu soukromém.“456  

Vzhledem ke specifičnosti problematiky, kterou se mezinárodní právo soukromé zabývá 

(zejména kolizní normy, uznání a výkon cizích rozhodnutí), je logické, že zde pojem veřejného 

 
454 Blíže viz tamtéž. 
455 Tamtéž. 
456 R 95/2019. 
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pořádku má své opodstatnění, ovšem v jiném slova smyslu než v právu vnitrostátním. 

„V mezinárodním právu soukromém má veřejný pořádek užší rozměr, sleduje restrikci 

na nepostradatelné minimum. Patrné je to na příkladu, kdy z pohledu této právní disciplíny obstojí 

aplikace cizího práva připouštějící výpověď pracovního poměru bez uvedení výpovědního 

důvodu,[52] zatímco pod zorným úhlem tuzemského soukromého práva jde o nepochybný rozpor 

s veřejným pořádkem (§ 1a odst. 2, § 50 odst. 2 zák. práce).“457 „Rozpor s veřejným pořádkem je 

shledáván tehdy, jestliže by přiznání účinku vykonatelnosti rozhodčího nálezu odporovalo 

základním principům ústavního a právního řádu, společenského zřízení a veřejného pořádku 

vůbec, přičemž by se jednalo o porušení takového zájmu, na kterém je třeba zcela jednoznačně a 

v každém ohledu trvat. Rozpor s veřejným pořádkem se týká případů, kdy v řízení, z něhož příslušné 

rozhodnutí cizozemského soudu vzešlo, byla porušena základní práva účastníka řízení; trvání na 

ochraně základních práv jednotlivce bezpochyby k takovým základním principům právního řádu v 

České republice náleží (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2010, sp. zn. IV. ÚS 

189/10).“458 

Tak, jak je pojem veřejný pořádek používán v mezinárodním právu soukromém, nelze jej 

aplikovat na poměry vnitrostátní, neboť zde plní jinou funkci. Tento můj názor potvrzuje Eliáš 

výše, dále i Pelikánová, Pelikán, kteří dodávají, že právní pojem „veřejný pořádek“ je nutno vnímat 

zásadně v jeho vnitrostátním smyslu, jedná se (v tomto vnitrostátním významu) o pojem 

mimořádně široký a odpovídá v zásadě pojmu „veřejný zájem“; nelze jej směšovat s jeho 

významem v mezinárodním právu soukromém, ani s pořádkem ve věcech veřejných.459  

Eliáš v článku K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku460  k původu pojmu uvádí, 

že se o. z. pouze vrací k něčemu, co tu bylo zakotveno kdysi na ústavní úrovni – v Ústavě z roku 

1948, i na zákonné úrovni a že jej znají speciální právní úpravy, právo komunitární i mezinárodní 

smlouvy, dále je zakotven ve vnitrostátním právu veřejném. Tuto argumentaci nepovažuji za 

přiléhavou. Jak se i z autorova pojednání podává, s pojmem veřejného pořádku se pracovalo na 

ústavní úrovni.461 Jak uvádí Dvořák: „Všeobecný občanský zákoník použil pojem dobrých mravů 

 
457 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
458 R 54/2018. 
459 Blíže viz Pelikánová, I., Pelikán, R. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 16. 
460 Blíže viz ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné 

na: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
461 Což vyslovuji při hlubokém respektu k zásadnímu významu ústavního práva obecně a jeho vlivu na výklad norem 

v právu občanském!  

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku#ftn52
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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a veřejného pořádku v ustanovení § 26.“462: „Zároveň ovšem tamtéž dodává, že s velkým ohlasem 

se dané ustanovení nesetkalo. „O tom svědčí nepřímo i absence rozboru pojmů veřejný pořádek a 

dobrých mravů v jinak respektovaném komentáři k Všeobecnému občanskému zákoníku pod 

redakcí Roučka a Sedláčka.“463  

Melzer, Tégl464 k problematice normování veřejného pořádku před rokem 1950 uvádí, že při 

jednání Panské sněmovny z roku 1912 projednávající novelu obecného zákoníku občanského, 

která ve svém návrhu pojem veřejný pořádek uváděla, byl odkaz na veřejný pořádek nakonec 

vypuštěn. „Bylo kritizováno, že oproti přípustnému použití pojmu veřejný pořádek jej vládní návrh 

novely OZO zařadil mezi důvody neplatnosti. Současně se uvádělo, že „citelná mezera tímto 

vypuštěním zcela jistě nevznikne, neboť nejtěžší případy porušení veřejného pořádku představují 

vždy současně rozpor s dobrými mravy;…“.465 Po roce 1950 byl sice jistý veřejný zájem 

v občanském právu akcentován, ovšem nutně v byl v historickém kontextu podroben dobově 

poplatnému ideovému výkladu466. Pro výše řečené, nejsem zastáncem názoru, že by měla být 

pojmu veřejný pořádek přiznána historická návaznost pro právo občanské a že by bylo možno se 

na tradici tohoto pojmu u nás v právu občanském přímo odkazovat.   

K Eliášovu poukazu na speciální právní úpravy, musím při úctě k autoru samotnému 

konstatovat, že pouhý odkaz na tyto speciální úpravy, bez relevantní argumentace, z čeho autor 

dovozuje, že výklad pojmu veřejný pořádek nemá své opodstatnění toliko právě pro danou 

oblast lex specialis a že je možno takový výklad z lex specialis zobecnit i pro obecné právo 

občanské a jakým způsobem se tak má případně dít, nelze považovat za dostačující. 

V opačném případě, podpořeném racionální argumentací, by poukaz na lex specialis mohl mít 

relevanci.  

Eliáš v článku dále poukazuje na komunitární právo a právo mezinárodní, které tento pojem 

rovněž používají, ovšem sám uvádí, že: „Evropské právo si právě ve vztahu k veřejnému pořádku 

 
462 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. In: ŽÁK, 

KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. Právo jako 

multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
463 Tamtéž (včetně pozn. pod čarou odkazující na komentář Roučka a Sedláčka). 
464 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 60. 
465 Tamtéž s. 60. 
466 „V občanských zákonících z r. 1950 (§ 31) a 1964 (čl. VI a § 5, 35 a další) se pojem dobrých mravů změnil 

v pravidla socialistického soužití. Veřejný pořádek zmutoval v zákoníku z r. 1950 do kritéria obecného zájmu (§ 36, 

108, 126, 127, 139, 140, 154, 161, 548, 555) a v zákoníku z r. 1964 do společenského zájmu (zájmu společnosti), který 

v redakcích před rokem 1991 najdeme v různých ustanoveních (čl. VII a § 29, 39, 130, 131, 142, 204, 453a, 457, 471, 

482, 484, 491). V důsledku novel provedených zákony č. 87/1991 Sb. a č. 509/1991 Sb. došlo k nahrazení pravidel 

socialistického soužití starým dobrým standardem dobrých mravů, ale veřejný pořádek se do kodifikace už nevrátil.“ 

ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
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vytváří vlastní koncept, který je v některých směrech a v některých oblastech právní úpravy 

protikladný k pojetí veřejného pořádku v národních státech.[45] Nejde však jen o tento 

aspekt, národní legislativa a praxe mohou v zásadních případech působit protisměrně s odkazem 

na nezměnitelnost materiálního jádra ústavního pořádku (čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy).“467 Pro právo 

vnitrostátní pak vyvozuje zcela obecný závěr, že se jedná o „souhrn norem umožňující fungování 

společnosti rovnoprávných a svobodných lidí, vědomých si svých povinností vůči druhým 

a odpovědností vůči celku.“468 Ale zároveň dodává, že: „Nicméně je nutné mít na paměti, že 

v různých právních odvětvích má pojem veřejného pořádku sice stejný základ daný jeho obecnou 

charakteristikou, avšak konkrétní obsah se různí“.469  

Dále Eliáš v citovaném článku pojednává o vymezení veřejného pořádku v právu veřejném. 

K tomu, že tento pojem nelze směšovat s pořádkem ve věcech veřejných viz. Pelikánová, Pelikán 

výše. V této části pojednání tudíž nepodává Eliáš přiléhavé vodítko pro to, jak vlastně pojem 

veřejný pořádek vykládat v českém právu občanském (resp. možná de facto spíše pojednává o 

tom, jak jej nevykládat).  

O tom, jaký obsah, funkci a význam má pojem veřejný pořádek v o. z. pojednává Eliáš 

následně v čl. VI., v souvislosti s kogentní povahou právní normy. Zde uvádí, že půjde o kogentní 

normy veřejného pořádku vždy, tam, kde se zákon veřejného pořádku výslovně dovolává, dále 

tam, kde je veřejný pořádek obsažen implicitně - zde má jít o normy chránící skupiny osob 

požívajících zvláštní ochrany pro svou zranitelnost sociální nebo ekonomickou (nájemci, 

zaměstnanci, spotřebitelé) a ochrany osob ve slabší pozici (zdravotně postižení, nezletilé děti), a 

dále půjde o normy veřejného pořádku tam, kde bude účelem ochrana obecného zájmu na právní 

jistotě a bezpečí, tj. kde půjde o účinky projevů vůle vůči osobám nezúčastněným na právním 

jednání jiných osob (k tomu viz. dále v tomto bodě).470 S takovou kategorizací lze obecně (za 

dodržení podmínek testace normy v každém případě – k tomu dále) souhlasit a i judikatura již jisté 

skupiny norem jako normy veřejného pořádku potvrdila. Pojem veřejného pořádku se nám tím 

ovšem v zásadním rozsahu nevyjasňuje.  

 
467 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
468 Tamtéž. 
469 Tamtéž. 
470 Blíže viz ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné 

na: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
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Při pohledu na normování pojmu veřejného pořádku v o. z. musím zmínit hned jeho úvodní 

ustanovení471. Inspirací pro zavedení kategorie veřejného pořádku do ust. § 1 odst. 2 o. z., části 

věty za středníkem, měla být zejména švýcarská právní úprava.472  

Dürr k problematice uvádí: „Na tomto místě je třeba konstatovat, že v judikatuře švýcarského 

Nejvyššího soudu plní kategorie veřejného pořádku zcela marginální roli a argumentačním 

nástrojem tohoto soudu je pouze výjimečně. V několika málo judikátech nicméně Nejvyšší soud 

například argumentoval, že projevem veřejného pořádku jsou (i) zákaz obcházet věcněprávní 

ustanovení zákona o maximálním možném omezení vlastnického práva prostřednictvím dohody s 

čistě obligačními účinky, (ii) požadavek specifikovat plnění (přepočítat dluh na švýcarské franky 

z cizí měny), (iii) odmítnutí imisí z prostranství ve veřejném užívání, jehož smyslem je i pořádání 

slavností, nebo (iv) stanovení promlčecí lhůty pro uplatnění pohledávky. Naopak v drtivé většině 

případů se Nejvyšší soud ve své rozhodovací opírá o korektiv dobrých mravů.“473 Shodný závěr 

plyne i ze Srovnávací analýzy NS č. 7/2017: „S pojmem veřejného pořádku v kontextu neplatnosti 

právního jednání se setkáváme i ve švýcarské úpravě. Podle čl. 19 odst. 2 OR jsou neplatná 

ujednání porušující veřejný pořádek, dobré mravy nebo osobnostní práva. Jedná se nicméně o 

ustanovení, které bylo vloženo revizí zákona z roku 1911 a představuje zvláštnost švýcarského 

práva, která nicméně postrádá praktický význam. Pojem veřejného pořádku se v judikatorní praxi 

vyskytuje ojediněle.“474 

Dürr dále dodává, že zcela okrajový význam veřejnému pořádku připisuje i tamější odborná 

literatura475. Přesto ovšem dodává, že ve švýcarské judikatuře se objevuje sílící trend využívat 

veřejného pořádku jako samostatného standardu kontroly obsahu obchodních podmínek.476 O 

tomto významu veřejného pořádku hovoří i Tichý477, který označuje možnost kontrolovat obsah 

smlouvy v právu všeobecných obchodních podmínek jako nejvýznamnější funkci (a to kontrolní 

funkci) veřejného pořádku; Tichý spatřuje rozpor s veřejným pořádkem jednak v tom, že 

 
471 Zde je výklad zaměřen toliko na samotný výklad pojmu veřejný pořádek, k zákonné kosntrukci ust. § 1 odst. 2 o. 

z. a povaze právní normy viz. Společná pojednání o dobrých mravech a veřejném pořádku.  
472 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 19. 
473 DÜRR, Ch. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnst-pravniho-jednani-94268.html 

viz. judikatura v poznámkách pod čarou č. 6 až 9. 
474 DEÁKOVÁ, K., BENA, J., SULITKA, D. Veřejný pořádek a popírání otcovtsví. Srovnávací analýza vypracovaná 

oddělením analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu č. 7/2017 a poznámky pod čarou č. 19 až 24, nichž 

vychází.  
475 DÜRR, C. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-jednani-94268.html. 
476 Tamtéž.  
477 Blíže viz Tichý, L. in: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 

až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1488. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnst-pravniho-jednani-94268.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-jednani-94268.html
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všeobecnými obchodními podmínkami dochází k potlačení dispozitivního práva, neboť využívají 

masově předem formulované nepřiměřené smluvní podmínky, jednak v tom, že se v podobě 

všeobecných obchodních podmínek prosazuje heterogenní soukromé zákonodárství bez 

ústavněprávní legitimace.  

Tichý dále v pojednání o veřejném pořádku, v publikaci Obecná část občanského práva 

zdůrazňuje, a to hned úvodem svého výkladu, že „je třeba zmínit jeden základní problém, s nímž 

se tento institut nejen ve Francii, kde je úspěšně zvládán, setkává. Jde o odlišení ordre public od 

institutu obdobného, jímž jsou dobré mravy.“478 a dodává, že: „I z tohoto důvodu jednota nepanuje 

ani ohledně základní funkce veřejného pořádku.“479 

Jak bylo výše nastíněno, pojem veřejný pořádek není v českém právním prostředí obecného 

občanského práva žádnou historickou právní notorietou, který by plynule navázal na právní úpravu 

dosavadní. Není to ovšem ani právní pojem, který by se běžně vyskytoval a byl ustáleně, 

konzistentně vykládán v zahraničních právních úpravách.480 Velmi často si právní řády vystačí 

s pojmem dobrých mravů.481 

Je proto s podivem, s jakým odhodláním český zákonodárce tento pojem zavedl a jak 

významné následky mu přiznává (k tomu dále v textu). Domnívám se, že právo může plnit svou 

stabilizační funkci ve společnosti a být i jistým ve smyslu předvídatelnosti, a tím i budící důvěru, 

jedině tehdy, pokud reaguje na vyvíjející se společenské vztahy a tyto následně normuje, reaguje 

a normuje něco, co je mezi lidmi „vžité“, co vnímají jako zažité a srozumitelné, o čem není 

zásadních pochyb. „Občanský zákoník je kodex, jehož úprava má tíhnout k zakořenění a stálosti, 

spoluvytvářet základy rodiny a společnosti, umožnit sociálním činitelům klidně a s rozvahou 

pokračovat ve vývoji s perspektivou změn, k nimž se přistoupí jen zvolna, s rozmyslem a 

v návaznosti na skutečné posuny v etických a sociálních názorech trvalého významu.“482 

Není dle mého názoru právu vlastní, pokud společenské vztahy dopředu vytváří a říká lidem, 

co pro ně právo nyní má nově být. Se zavedením pojmu „veřejný pořádek“ to tak v jistém slova 

 
478 TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 75. 
479 Tamtéž. 
480 Jde-li o zahraniční přístup k pojmu veřejného pořádku v oblasti soukromého práva obecně a práva rodinného 

zvláště, je ze srovnávací analýzy vypracované oddělením analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu (7/2017) 

zřejmé, že ve značné části zkoumaných států (viz níže) v rámci vnitrostátní soukromoprávní úpravy absentuje 

koncept veřejného pořádku. Převládá buď odkaz na korektiv dobrých mravů, nebo použití základních principů, jako 

jsou veřejný zájem a v oblasti rodinného práva nejlepší zájem dítěte.“ R 95/2019.    
481 Např. německý BGB používá toliko pojmu dobré mravy. Lze se ovšem výjimečně setkat i s přístupem opačným, 

kdy pojem veřejný pořádek nahradil i pojem dobré mravy – quebecký občanský zákoník. Blíže viz DVOŘÁK, Jan. 

Body 1. 5 a 1. 6 in: ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 

605. In: ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, 

J. Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
482 ELIÁŠ, Karel a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. Praha: 

Linde, 2001. s. 104. 
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smyslu vnímám. Tento závěr činím se zásadním požadavkem, nechť není vnímán kategoricky ve 

smyslu zásadní negace všeho, co s pojmem veřejný pořádek souvisí. Naopak, jsem názoru, že jsou 

zde skupiny zájmů a hodnot, které ochranu spadající pod určitý řád a stabilitu společnosti vyžadují, 

případně nemají etický charakter a je přesto zásadní na nich trvat, ovšem nemyslím si, že bylo 

nezbytně nutné učinit tak právě takovým způsobem zákonné konstrukce (zejména ust. § 1 odst. 2 

o. z.)  a že možná právě ona dřívější „povaha ustanovení“ byla a mohla i nadále být přesvědčivější 

(k tomu viz dále ve Společných pojednáních o dobrých mravech a veřejném pořádku). 

Dále musím již úvodem této části předestřít, že jsem zdrženlivá k názorům a závěrům o tom, 

jak pojem veřejný pořádek „funguje“ v jiných státech. Jistě nám může být inspirací, jak tento 

pojem interpretují jiné státy, ovšem je nutné si zvláště u pojmu „veřejný pořádek“ uvědomit, že 

každá právní kultura se vyvíjí v jistém slova smyslu svébytně, neboť je inspirována i svou 

minulostí a odráží se v ní i prvek její národní identity, který je zcela autentický právě a pouze v té 

které právní úpravě. Zohledněn musí ovšem být i aktuální společenský vývoj v dané zemi. Je 

možno se inspirovat v jiných právních řádech, jak je zde pojem veřejný pořádek vykládán (nejlépe 

v historicky a filozoficky příbuzném právním řádu), ovšem neznamená to, že tím lze odpovědět 

na otázku našeho právního řádu ve společnosti a jeho stability a jejího aktuálního vývoje. „Je-li 

nesporné, že dobré mravy mají nutně národní povahu, pak platí obdobná teze o to více pro veřejný 

pořádek.“483 Jsem tudíž spíše zastáncem obezřetnosti. Možnost inspirace v cizích právních řádech 

spatřuji v tom, jak se soud může vymezit ke skutečnosti, zda ne/přiřadit určitý stav pod pojem 

„veřejný pořádek“, když po důkladném začlenění problematiky do jak aktuálního, tak i 

historického, společensko-hodnotového rámce našeho právního řádu (v porovnání s tím cizím), 

sdělí, zda tento koresponduje s inspirovaným pojetím v cizím právním řádu či nikoli a z jakých 

důvodů. Jak vidno, takové odůvodnění vyžaduje značnou náročnost a preciznost a znalost nejen 

právní problematiky. Občanské právo považuji za stavební kámen našeho právního řádu. Upravuje 

každodenní záležitosti běžných lidí. Zejména pro tyto má tudíž být čitelné. Jak se může z pohledu 

takového cílového člověka jevit ospravedlnitelným odkaz např. na švýcarskou právní úpravu a její 

vnitřní veřejný pořádek? Jak vůbec takovým lidem vysvětlit, proč tento pojem u nás je a proč má 

mít tak zásadní význam? Zcela jistě lze oponovat, že jsou hodnoty, které jsou imanentní většině 

společností hájících lidská práva a další zásadní hodnoty. Neříkám tudíž, že nelze pozorovat 

aplikační praxi těchto zemí. Pouze jsem názoru, že právě u pojmu „veřejný pořádek“ (náš 

vnitrostátní) je nutné si uvědomit jistou vlastní svébytnost naší společnosti, naší právní kultury, 

 
483 SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních úkonů 

(smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xix, s. 

225. 



 

133 

 

 

naší minulosti a našich hodnot. Veřejný pořádek v našem občanském právu tudíž nemusí být 

vykládán v jistých intencích stejně či obdobně jako např. ve Švýcarsku či Francii.  

Nevidím potom jako ospravedlnitelné požadovat po cílových uživatelích o. z., běžných 

lidech, aby si při každodenním styku uvědomovali, že pro ně veřejný pořádek může znamenat 

možnost mimo jiné i absolutní neplatnosti právního jednání. Navíc ve spojení se skutečností, že 

ani vlastně není jisté, například to, zda soud následně dospěje ke stejnému závěru o povaze 

právní normy a vůbec možnosti se od ní odchýlit právě s odkazem na „veřejný pořádek“ (§1 odst. 

2 o. z., k tomu podrobně dále). Tyto úvahy vyslovuji již nyní a domnívám se, že se v dalším textu 

potvrdí, že jsou oprávněné484.              

NS k problematice veřejného pořádku konstatuje, že ani odborná literatura se na vymezení 

pojmu neshodne. „Obsah pojmu veřejného pořádku považuje za velmi mlhavý, neboť konec konců 

záleží na tom, co ještě tvoří právní základy společenského řádu, a co již nikoliv, tj. které pravidlo 

je základní sociální normou, a které jí už není. Výstižně proto Dvořák, B. (Rozpor právního jednání 

se zákonem. Bulletin advokacie, 2011, č. 3, s. 33) poznamenává, že navzdory výskytu pojmu 

veřejného pořádku ve francouzském, švýcarském, quebeckém a nizozemském občanském právu 

málokdo zřejmě ví, co tento pojem znamená, což dokládá přehledem různých koncepcí a názorů 

na vymezení tohoto pojmu a jeho funkci (Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 

1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014).“485 

Důvodová zpráva věnuje vysvětlení pojmu veřejného pořádku a jeho významu a funkci 

naprosté minimum486. Z mála relevantních, které uvádí, lze souhlasit s tím, že se jedná o jeden 

z limitů zásady autonomie vůle a představuje jednu z podstatných náležitostí demokratického 

právního státu.487  

Z judikatury k pojmu veřejného pořádku vyplývá, že: „Jde o soubor pravidel, na nichž je třeba 

bezvýhradně trvat, které však na rozdíl od dobrých mravů mají původ v samotném právním řádu, 

a nikoliv v etice. Jde o základní hodnotové a řídící principy, bez nichž nemůže demokratická 

společnost fungovat a které jsou základem budování právního státu. … Orientačně lze vyjít z pojetí, 

že veřejný pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy 

společenského řádu zdejší společnosti. V obecné rovině tak lze pod pojmem veřejného pořádku 

 
484 Viz i Společná pojednání o dobrých mravech a veřejném pořádku v o. z. 
485 R 95/2019. 
486 Blíže viz ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012. s. 61 – 62.  
487 Blíže viz tamtéž s. 61. 
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chápat například zájem na stabilitě státu, zájem na potírání kriminality, ale též ochranu 

právního postavení třetích osob.“488 

Z Unesení NS ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1012/2016, které bylo publikováno pod R 

95/2019 dále vyplývá, že pojem veřejného pořádku je nutno vykládat v právu soukromém 

samostatně, nelze tudíž přejímat závěry plynoucí z judikatury v právu veřejném, a zároveň bude 

nutné pojem veřejného pořádku vykládat specificky ve vztahu k jednotlivým soukromoprávním 

institutům, s čímž zcela souhlasím. „V kontextu práva soukromého je třeba vykládat pojem 

veřejného pořádku samostatně, a nelze se tak proto zcela bez výhrad opírat o výklad provedený 

např. v rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2011, č. j. 3 As 

4/2010-6… Avšak i v rámci jednotného soukromoprávního předpisu bude třeba přikročit k 

specifickému výkladu veřejného pořádku u jednotlivých soukromoprávních institutů, neboť 

občanský zákoník ani důvodová zpráva k němu jednotnou definici nenabízí.“ 489 NS dospívá dále 

k závěru, že v rozporu s veřejným pořádkem bude taková situace, která se v daném čase bude jevit 

jako zcela společensky nepřijatelná.490  

Mám za to, že přístup NS, projevující se nutností dodržení jisté zásadní míry společenské 

nepřijatelnosti, v rozhodnutí vyjádřený, (byť s pojmem veřejný pořádek operoval zvláště pro účely 

ust. § 792 o. z.), je možné zobecnit a mít za to, že pojem veřejný pořádek bude třeba vykládat 

spíše restriktivně, v zásadních protispolečenských situacích. Taková situace bude muset být 

natolik závažná, že zásah do poměrů odůvodněný „veřejným pořádkem“, bude ospravedlnitelný 

právě takovou naprostou společenskou nepřijatelností (uváděné podvodné či jiné kriminální 

jednání, zřejmá nutnost ochrany třetích osob převyšující zájmy jednotlivce).  

Dále lze dovodit, že pokud mají normy chránící veřejný pořádek chránit zájem na potírání 

kriminality, budou se tímto v takových oblastech překrývat s institutem dobrých mravů. To 

potvrzuje např. i Melzer.491 

Normy chránící veřejný pořádek mají zásadně chránit veřejný zájem a potřeby. „Jeho součástí 

tak jsou všechny normy, které zákonodárce vyhlašuje ve veřejném zájmu, včetně těch, kterými 

chrání soukromé osoby (například spotřebitelské právo).“492 Právě z toho důvodu, že právní 

 
488 Rozsudek NS ČR ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1961/2019. 
489 R 95/2019. 
490 „V rozporu s veřejným pořádkem bude tedy taková situace, která se v daném čase bude jevit jako zcela společensky 

nepřijatelná.“ R 95/2019. 
491 „Často bude rozpor s veřejným pořádkem současně představovat i rozpor s dobrými mravy, zejména tam, kde má 

příslušná norma původ v etických a mravních základech naší společnosti.“ MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský 

zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 61. 
492 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 16. 
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normy chránící veřejný pořádek jsou ochranou veřejného zájmu, je nutno je klasifikovat jako 

kogentní493 a jsou tudíž jedním ze zákonných kritérií kogentnosti.494  

V souvislosti s kogentní povahou právních norem chránících veřejný pořádek Eliáš uvádí, že 

kogentní jsou jednak ty právní normy, které se veřejného pořádku dovolávají výslovně (§ 19, 139, 

172, 588, 792, 857, 1551 o. z.), ale i ty, v nichž je toto kritérium implicitně obsaženo495 a dodává, 

že:„Hledisko veřejného pořádku sledují právní pravidla sledující zvláštní ochranu osob 

náležejících ke skupinám zranitelným sociálně nebo ekonomicky. Podtrhněme, že se musí jednat 

o ustanovení sledující skupinovou ochranu, nikoli ta, jejichž primárním účelem je ochrana 

jednotlivce. Ve vztahu k některým úpravám to zákonná úprava stanovuje zvlášť zřetelně – jde 

o ochranná ustanovení týkající se typicky spotřebitelů (§ 1812 odst. 1 o. z.), nájemců 

bytů najatých k bydlení (§ 2235 odst. 1 o. z.) nebo zaměstnanců (§ 1a odst. 2, § 4a, § 363 zák. 

práce) a do jisté míry i obchodních zástupců, jejichž závislost v profesním postavení a možnosti 

obstarání výdělku zákonodárce pod vlivem evropského práva do jisté míry přirovnal k pozici 

zaměstnanců (§ 2519 odst. 2 o. z.).“496 Bude se tak jednat osoby spadající do kategorie osob 

nacházejících se v situaci, kterou lze obecně charakterizovat jako postavení slabší strany. Ve 

spojitostí s ochranou slabší strany dále Eliáš dodává, že existují i ustanovení, která také „sledují 

ochranu osob v slabší pozici, o jejichž kogentní povaze nelze pochybovat právě se zřetelem 

k důrazu veřejného pořádku na skupinovou ochranu těchto osob“497 a uvádí ustanovení 

sledující ochranu nezletilých dětí, osob se zdravotním postižením, zvláště pokud jde o duševní 

zdraví, nebo osob v sociálních situacích, kdy je zřejmé riziko nedostatku svobodného rozhodnutí, 

což doplňuje příklady.498 Jako další oblast norem chránících veřejný pořádek uvádí Eliáš obecný 

zájem na právní jistotě a bezpečí, když má jít zejména o účinky projevů vůle vůči osobám 

nezúčastněným na právním jednání jiných osob (a uvádí např. otázky vzniku a založení 

právnické osoby).499 

Účelem právních norem chránících veřejný pořádek je zajištění fungování jistých veřejných 

potřeb. Primárně nemusí mít etický obsah, resp. tento případný etický kontext posuzujeme 

z pohledu ochrany zájmů společnosti (např. ochrana před kriminalitou, ochrana osob 

s nedostatečností vlastního úsudku). Účelem dobrých mravů naproti tomu je zásadně ochrana 

 
493 Blíže viz tamtéž s. 1488. 
494 Blíže viz tamtéž s. 16; či MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. 

Praha: Leges, 2013, s. 60. 

495 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
496 Tamtéž. 
497 Tamtéž. 
498 Blíže viz tamtéž.  
499 Blíze viz tamtéž. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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morálního jednání, etických zásad. „Zatímco dobré mravy obrazně řečeno, působí v terénu 

mezilidského stýkání, veřejný pořádek zajišťuje fungování celku.“500  

Melzer rozlišuje mezi veřejným pořádkem v širším smyslu (zde se nerozlišuje původ pravidel 

– a zahrnuje i pravidla plynoucí z dobrých mravů) a v užším slova smyslu (zde se rozlišuje původ 

pravidel) a k problematice uvádí: „Užší pojetí veřejného pořádku sice též vychází z toho, že jde 

o pravidla, na jejichž dodržování je třeba ve společnosti bezvýhradně trvat, avšak oproti širokému 

pojetí rozlišuje původ těchto pravidel, čímž se snaží vymezit veřejný pořádek oproti kategorii 

dobrých mravů. Veřejný pořádek pak představují jen ta z uvedených pravidel, která mají svůj 

základ v právním řádu jako takovém. Naproti tomu dobré mravy vyplývají z panujících etických 

představ příslušné společnosti. Vzhledem k tomu, že právní pravidla mají často svůj původ 

v pravidlech etických, mohou se obě kategorie do jisté, možná i značné míry překrývat. Tak tomu 

však nemusí být vždy (veřejný pořádek zahrnuje i mravně indiferentní pravidla). Např. stanovení 

přesné hranice 18 let jako hranice zletilosti a tím i plné svéprávnosti nemá a nemůže mít svůj 

odraz v etických normách. … Pro právní řád je však tato přesná hranice z důvodu principu právní 

jistoty elementární. Podobné platí pro vymezení nemovitosti pro účely stanovení předpokladů pro 

převod vlastnického práva, kde též nelze nalézt žádné etické kořeny tohoto pravidla, nýbrž je kromě 

jiného založeno na právním principu ochrany právní jistoty.“501 Jako normy chránící veřejný 

pořádek bez etického obsahu tudíž hodnotí stanovení věkové hranice dosažení zletilosti a jako 

další případ uvádí vymezení pojmu nemovitost.  

Některým normám chránícím veřejný pořádek bude zřejmě přiznána povaha norem absolutně 

kogentních (tj. takových, od nichž se strany nemohou nijak odchýlit a každé odchýlení se je 

porušením této normy).502 Mám za to, že příkladem absolutně kogentní normy chránící veřejný 

pořádek je ust. §1105 o. z. normující, že převádí-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve 

veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví až zápisem do tohoto seznamu. Absolutně 

kogentní povahu této normy potvrzuje i Eliáš.503 Mezi normy veřejného pořádku lze normu zařadit 

z důvodu, že účelem bude ochrana právního postavení třetích osob. Lze si představit, a to právě 

z důvodu právní jistoty a ochrany třetích osob (tj. nejen potencionálních nabyvatelů, ale i věřitelů 

či dalších zainteresovaných osob – např. osoby požadující zřízení práva cesty, požadující náhradu 

 
500 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 29. 
501 MELZER, F. Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2013, č. 7, s. 253. 
502 Blíže viz R 10/2019 a Pelikánová, Pelikán – v části Společná pojednání a dobrých mravech a veřejném pořádku.  
503 „V prvém případě mluvíme o absolutně kogentním právu. … Jiným může být § 1105 o. z. nařizující, že se při 

převodu vlastnického práva k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu věc nabývá do vlastnictví zápisem 

do tohoto seznamu. U těchto příkladů je zřejmé, že si strany nemohou ujednat nic jiného.“ ELIÁŠ, Karel. K pojetí 

dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: http://www.bulletin-

advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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škody, apod.), že je ospravedlnitelná úvaha o naprosté společenské nepřijatelnosti, aby si osoby 

mohly ujednat o okamžiku nabytí vlastnictví k nemovitosti evidované ve veřejném seznamu cokoli 

jiného504. Připuštění jiného závěru by mohlo vést k zásadnímu narušení celé koncepce právní 

úpravy nabývaní vlastnictví k nemovitostem evidovaným ve veřejném seznamu (založené právě i 

na důvěře v zápisy ve veřejných seznamech).    

Mezi normy chránící veřejný pořádek budou obecně řazeny statusové otázky fyzických i 

právnických osob. Melzer, Tégl do tohoto okruhu řadí: „Normy upravující postavení (status) osob 

jsou normy, které upravují základní právní výbavu osoby, tj. osobnost (subjektivitu), svéprávnost, 

deliktní způsobilost, dále manželství, rodičovství atd. U právnických osob sem spadá i vnitřní 

struktura orgánů, jejich působnost a pravidla jednání apod.“505 Pojem „statusové otázky 

fyzických a právnických osob“ ovšem není pojmem, o němž by panovala zcela jednoznačná shoda 

na tom, co vše zahrnuje.506 

Právě statusových otázek právnických osob se týkalo rozhodnutí NS publikované pod R 

10/2019,507 v němž NS řešil problematiku, zda je možné zvolit jako způsob zastupování obchodní 

korporace společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu. NS dospěl k závěru, že nikoli, 

neboť otázky osobního statusu právnických osob spadají do skupiny norem, které chrání veřejný 

pořádek. Porušení právní normy upravující status právnické osoby, bylo shledáno jako odporující 

zákonu a zjevně narušující veřejný pořádek: „…nelze přehlížet, že právní normy upravující osobní 

status (fyzických i právnických osob) spadají mezi normy chránící veřejný pořádek (v právní teorii 

srov. např. Eliáš, K.: op. cit. výše, s. 60 a 77, nebo Melzer, F., Tégl, P., op. cit. výše, s 61). 

Sankcionuje-li tedy § 588 o. z. absolutní neplatností (mimo jiné) právní jednání odporující zákonu 

a zjevně narušující veřejný pořádek, postihuje tak i právní jednání zjevně porušující právo týkající 

se postavení osob (jež představuje „podmnožinu“ právních norem chránících veřejný pořádek). 

Jak Nejvyšší soud vysvětlil výše, ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy jakožto 

způsobu zastupování společnosti členy jejího statutárního orgánu odporuje zákonu (§ 1 odst. 2, § 

164 odst. 2 o. z.) a zjevně porušuje právo týkající se postavení osob, tedy i veřejný pořádek. Není 

 
504 K problematice vztahu k možné výhradě vlastnictví viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 348. 
505 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 

63. 
506 „Jakkoliv jde o vymezení založené spíše na oné „knappovské“ intuici, činěné bez hlubší argumentace, lze s ním – 

opět „intuitivně“ – s jistými výhradami souhlasit. K. Eliáš, na rozdíl od jiných autorů, do práva týkajícího se 

postavení osob nezahrnuje „úpravu vnitřních poměrů právnické osoby“. Mám za to, že správná odpověď v tomto 

případě zní „jak kdy“; záleží totiž na tom, co přesně máme na mysli „vnitřními poměry právnické osoby“. ŠUK, P. 

Kogentnost a dispozitivita korporátního práva – hledání hranic. Dostupné na: https://www.nkcr.cz/casopis-ad-

notam/detail/39_748-kogentnost-a-dispozitivita-korporatniho-prava-hledani-hranic. 
507 Usnesení NS ČR ze dne 31.10.2017 sp. zn. 29 Cdo 387/2016. 

https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_748-kogentnost-a-dispozitivita-korporatniho-prava-hledani-hranic
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_748-kogentnost-a-dispozitivita-korporatniho-prava-hledani-hranic
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pochyb o tom, že smysl a účel právních norem chránících veřejný pořádek vyžaduje, aby právní 

jednání je porušující byla neplatná (srov. i důvodovou zprávu, s. 690).“ 508  

Z rozhodnutí lze dovodit, že zjevné509 odchýlení se od normy chránící veřejný pořádek, bude-

li zároveň i porušením zákona, bude spojeno se závěrem o absolutní neplatnosti právního jednání 

dle ust. § 588 o. z., neboť smysl a účel právních norem chránících veřejný pořádek vyžaduje, aby 

právní jednání, která je porušují, byla neplatná.   

Považuji nyní za nutné zastavit se u samotného závěru NS uvedeného v R 10/2019, že: „Není 

pochyb o tom, že smysl a účel právních norem chránících veřejný pořádek vyžaduje, aby právní 

jednání je porušující byla neplatná.“ Obdobně jako NS v R 10/2019 činí takový obecný závěr i 

Melzer, který dovozuje absolutní neplatnost ze skutečnosti, že se jedná o normy, na kterých je 

nutno bezvýhradně trvat, proto má údajně smysl a účel zákona vyžadovat jejich absolutní 

neplatnost: „Právním následkem porušení veřejného pořádku je neplatnost. Protože veřejný 

pořádek představuje pravidla, na kterých je nutno z důvodu veřejného zájmu bezvýhradně trvat, 

pak v případě jejich porušení vyžaduje smysl a účel zákona, aby takové ujednání bylo neplatné (§ 

580), a to neplatné absolutně (§ 588).“510 

S tímto ovšem nemohu souhlasit. Pokud by skutečně obecně smysl a účel právních norem 

chránících veřejný pořádek (vždy) vyžadoval, aby právní jednání je porušující, byla neplatná, pak 

by bylo možno zřejmě konstatovat, že pro zvažování neplatnosti by postačovala (při 

konstatovaném rozporu se zákonem) toliko klasifikace právní normy jako normy chránící 

veřejný pořádek, neboť tím by byla naplněna i podmínka, že „to smysl a účel zákona vyžaduje“ 

(ust. §580 odst. 1 o. z.), vždy právě proto, že jde o normu chránící veřejný pořádek a již by bylo 

 
508 R 10/2019. 
509 Pokud slovem „zjevný“ míníme „objektivně očividný, zřejmý“ (viz. např. DVOŘÁK, Jan. ŠVESTKA, Jiří., 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 191, pozn. pod čarou č. 60),  pak nutno konstatovat, že se 

mi z R 10/2019 výslovně nepodává, jak byla „zjevná“ intenzita v tomto případě naplněna, když i sám NS v rozhodnutí 

poukazuje na skutečnost, že na problematiku společného jednání člena statutárního orgánu a prokuristy není jednotný 

názor. „Odborná literatura není v řešení dovoláním otevřené otázky jednotná. Někteří autoři dovozují, že společné 

jednání prokuristy a člena statutárního orgánu představuje přípustný způsob zastupování obchodní korporace [srov. 

např. Pokorná, J. in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 654), 

Wolters Kluwer, Praha, 2014, s. 1089, Josková, L.: Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena 

představenstva) a prokuristy?, Rekodifikace & praxe, 4/2013, s. 7 a násl., či Eichlerová, K.: Společné jednání 

jednatele a prokuristy, Rekodifikace & Praxe, číslo 4, ročník 2015, s. 22], jiní se kloní k závěru opačnému [srov. např. 

Dávid, R. in: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1685, 

Hurychová, K. Prokura v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, číslo 9, 2014, s. 35].“ R 10/2019 V tomto 

smyslu nutno konstatovat, že závěr NS o dostatečné intenzitě zřejmosti a očividnosti, tj. zjevnosti narušení veřejného 

pořádku v daném případě nebyl dovolacím soudem v rozhodnutí precizován, což může ubírat na přesvědčivosti 

takového závěru. Lze se domnívat, že tuto skutečnost dovodil NS i za pomoci předchozí judikatury (R 42/2016), což 

ovšem rovněž není oním dostatečným ozřejměním „zjevnosti“. Je nutno trvat na důsledném odůvodnění splnění 

požadavku „zjevnosti“.  
510 MELZER, F., TÉGL, P. a kol: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 61 

– 62.    
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nutno nadále pouze zkoumat toliko intenzitu narušení veřejného pořádku ve smyslu ust. § 580 a 

588 o. z. To by i znamenalo, že by bylo v takových případech nutné primárně toliko neplatnost 

právního jednání. Nemyslím si, že byl takový úmysl zákonodárce, resp. se vzhledem k dikci ust. 

§ 580 i § 588 o. z. domnívám, že při přijetí tohoto závěru obecně, by onen dovětek o smyslu a 

účelu ztratil relevanci, což vyslovuji při respektu k nutnosti vyšší míry ochrany některých skupin 

norem chránících veřejných pořádek. Mám tudíž za to, že povinnost zdůvodnění, že to smysl a 

účel zákona v konkrétním případě vyžaduje, nelze přejít tím, že jde o normu chránící veřejný 

pořádek. Nutno navíc pamatovat na skutečnost, že zákon sám jednoznačně favorizuje platnost 

právních jednání před jeho neplatností (ust. § 574 o. z.).  

Možnou platnost právního jednání při porušení normy chránící veřejný pořádek pak připouští 

i o odborná veřejnost: „Na rozdíl od případu rozporu právního jednání s dobrými mravy je 

v případě rozporu s veřejným pořádkem možné dojít také k závěru, že právní jednání bude platné, 

a to přesto, že porušuje veřejný pořádek (srov. § 580 a výčet důvodů tam uvedený).“511 Shodně: 

„V českém právním prostředí neznamená rozpor s veřejným pořádkem neplatnost právního 

jednání bez dalšího. Souvisí to s novým nosným pojetím vztahu platnosti a neplatnosti právních 

jednání, v kterémžto vztahu převažuje snaha uchovat platnost právního jednání (srov. § 574 o. 

z.).“512  

Sám NS přitom v jiném případě zdůrazňuje, že: „i v rámci jednotného soukromoprávního 

předpisu bude třeba přikročit k specifickému výkladu veřejného pořádku u jednotlivých 

soukromoprávních institutů, neboť občanský zákoník ani důvodová zpráva k němu jednotnou 

definici nenabízí.“513 Navíc, jak se z R 95/2019 podává, pro možnost konstatování rozporu s 

veřejným pořádkem bude nutno, aby se situace, která je posuzována, v daném čase jevila jako 

zcela společensky nepřijatelná, vyžadující značnou míru protispolečenské závažnosti, aby byl 

ospravedlnitelný tak významný zásah. V případě řešeném pod R 95/2019 se jednalo o 

posuzování možnosti prominout zmeškání lhůty k popření otcovství a byly zvažovány skutečně 

zcela závažné případy jako prohlášení o určení otcovství k dítěti na základě podvodu či v rozporu 

se zákonem, rodičovství incestní, které nadto není v souladu s biologickou realitou, s čímž nutno 

souhlasit, neboť jde o jednání zásadně nežádoucí a závažná, na první pohled jasně rozpoznatelná, 

 
511 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 192. 
512 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 1.17 In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020.  
513 R 95/2019. 
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tudíž i jejich zneplatnění se nemůže jevit jako nespravedlivé. Mám přitom za to, že závěr o značné 

míře protispolečenské závažnosti má relevanci obecnou.  

Jinak řečeno, vzhledem ke skutečnosti, že panují nejasnosti, co to vlastně je veřejný 

pořádek,514 a i v právních řádech zahraničních (a to přes letitou právní úpravu) nejistota 

přetrvává515, nelze takový paušalizovaný závěr, že to „smysl a účel vyžadují“ Melzera a NS v R 

10/2019 akceptovat, byť argument bezvýhradnosti bude jistě mít v určitých konkrétních případech 

své opodstatnění. Vždy se tak ovšem musí dít po zralé úvaze a zvážení konkrétních okolností 

případu (dotčených hodnot) a následném jasném zdůvodnění takového konkrétního dotčeného 

veřejného zájmu ad hoc. „…jde o neurčitý právní pojem, jehož vymezení je vždy nutné vztáhnout 

ke konkrétní normě, v níž je obsažen, a závisí v každém konkrétním případě na úvaze orgánu 

aplikujícího právo.“516 Stejně jako intenzita jeho narušení, tak i smysl a účel právní normy musí 

být řádně v každém dotčeném případě odůvodněny. 

Z R 10/2019 lze dovodit, že NS podrobil analýze ust. § 164 o. z. a na tuto nazíral v jistém 

rozsahu jako na normu spadající do kategorie norem veřejného pořádku. Pokud ovšem NS dále 

v právní větě k publicizaci uvedl, že „Právní normy upravující osobní status (fyzických i 

právnických osob) spadají mezi normy chránící veřejný pořádek.“517, pak takové prohlášení může 

mít jistou platnost pouze za podmínky, budeme-li důsledně stran legitimity veřejného zásahu 

testovat každou další normu upravující či potencionálně upravující „statusovou“ problematiku. 

Závěr NS tak nelze bez dalšího zobecnit, a to nejen pro skutečnost, že panuje pochybnost o tom, 

co je veřejný pořádek, ale i proto, že není jednoznačná shoda na to, jaké všechny otázky pod pojem 

„postavení osob“ spadají.  

 Zastávám dále názor, že i pro naplnění intenzity (zjevnosti) zásahu do veřejného pořádku 

bude mít zásadní význam, aby závažnost protispolečenské situace bylo možno jednoznačně určit 

kýmkoli průměrného rozumu.     

Intenzita („zjevnost“) narušení veřejného pořádku (spolu s výše uvedenými podmínkami) je 

důležitým kritériem pro rozlišení, zda je soud povinen ex offo posuzovat a deklarovat absolutní 

 
514 „K vyjasnění pojmu veřejného pořádku nepřispívá ani komentářová literatura, která se obecně shoduje na tom, že 

na jednotném uchopení veřejného pořádku se neshodne. Obsah pojmu veřejného pořádku považuje za velmi mlhavý, 

neboť konec konců záleží na tom, co ještě tvoří právní základy společenského řádu, a co již nikoliv, tj. které pravidlo 

je základní sociální normou, a které jí už není. Výstižně proto Dvořák B. (Rozpor právního jednání se zákonem. 

Bulletin advokacie, 2011, č. 3, s. 33) poznamenává, že navzdory výskytu pojmu veřejného pořádku ve francouzském, 

švýcarském, quebeckém a nizozemském občanském právu málokdo zřejmě ví, co tento pojem znamená, což dokládá 

přehledem různých koncepcí a názorů na vymezení tohoto pojmu a jeho funkci (Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník 

I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014).“ R 95/2019. 
515 Blíže viz pojednání výše a Srovnávací analýza NS č. 7/2017. 
516 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 125. 
517 R 10/2019. 
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neplatnost či zda půjde o neplatnost toliko relativní - k námitce strany – tudíž i sám zákonodárce 

počítá pro zásah do norem chránících veřejný pořádek s možností relativní neplatnosti (či i možné 

platnosti, jak je rozebráno výše). To potvrzuje i judikatura: „Je-li právní jednání neplatné pro 

rozpor se zákonem podle ustanovení § 580 odst. 1 o. z., jde o neplatnost absolutní v případě, že 

právní jednání „zjevně narušuje veřejný pořádek“ (§ 588 věta první o. z.); jestliže takové právní 

jednání veřejný pořádek nenarušuje nebo jestliže se nejedná o narušování „zjevné“, je právní 

jednání i v tomto případě neplatné jen relativně.“518  

Mezi normy chránící veřejný pořádek se řadí normy poskytující zvláštní zákonnou ochranu 

zaměstnanci v pracovněprávním poměru. „Nelze přitom pochybovat o tom, že ustanovení § 40 

zák. práce je zákonným ustanovením, ve kterém se promítá (nachází svůj výraz) základní zásada 

pracovněprávních vztahů spočívající ve zvláštní zákonné ochraně postavení zaměstnance, jenž 

zároveň vyjadřuje hodnoty, které chrání veřejný pořádek [srov. § 1a odst. 1 písm. a) a odst. 2 

zák. práce].“519 Zaměstnanec bude zpravidla mít postavení slabší strany520 a je v závislém vztahu 

k zaměstnavateli. Zvýšená ochrana zaměstnance, která má být protiváhou tohoto handicapu, je 

základní hodnotovou filosofií zásadní části právní úpravy pracovního práva. Zákoník práce sám 

v ust. § 1a odst. 2 normuje, že: „Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, 

uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování 

zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, 

které chrání veřejný pořádek.“ Tím tudíž dává jistý zákonný návod, jak dané normy pro danou 

oblast rozpoznat521.  

Jak judikoval NS, mezi normy chránící veřejný pořádek je nutné zařadit normu poskytující 

ochranu nájemci bytu (domu) při výpovědi mu z nájmu dané ve smyslu ust. § 2286 odst. 2 o. z., 

a to s důsledkem prohlášení absolutní neplatnosti takové výpovědi, při absenci poučení o možnosti 

přezkumu oprávněnosti soudem ve smyslu tohoto ustanovení. Účelem je ochrana slabší strany. „Je 

tedy zřejmé, že poučení nájemce o jeho právu navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi z 

nájmu bytu soudem, je jednou z podstatných náležitostí výpovědi a jeho absence způsobuje 

neplatnost výpovědi. Podle názoru dovolacího soudu jde o neplatnost absolutní (§ 588 o. z.), neboť 

smyslem poučení podle § 2286 odst. 2 o. z. je ochrana nájemce, který na základě tohoto poučení 

získá vědomost o svém právu domáhat se u soudu přezkoumání oprávněnosti výpovědi a o lhůtě, 

ve které návrh musí podat. Porušení uvedeného ustanovení je tak nejen v rozporu se zákonem, ale 

 
518 Rozsudek NS ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1961/2019. 
519 Rozsudek NS ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4654/2017. 
520 K tomu blíže viz kapitola 3. 3, a zvláště pak kapitola 5. 2 předkládané práce.  
521 Blíže viz kapitola 5. 2 Exkurs do pracovněprávní problematiky. 
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zjevně narušuje i veřejný pořádek, pod kterým je v této souvislosti třeba rozumět ochranu nájemce 

jako slabší smluvní strany [srov. shodně Hulmák M. a kol., Občanský zákoník VI, Závazkové právo, 

Zvláštní část (§ 2055 – 3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 452 – 454, nebo 

Švestka, J., Dvořák, J, Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. (§ 1721 – 2520). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1278 a násl.].522 Se závěrem o absolutní neplatnosti 

souhlasím. Zajištění bytových potřeb je třeba vnímat jako součást zajištění ochrany rodiny a péče 

o ni, jedná se o uspokojování základní lidské potřeby. Ukončení nájmu proto nemůže „nahrávat“ 

pronajímateli „pouhou“ relativní neplatností. Dikce zákonného ustanovení je určitá a zjevnost se 

nabízí právě i vzhledem k této dikci o následcích pro případ nepoučení jasně hovořící. 

Zákonodárce projevil vůli zvýšené ochrany bydlení i ochrany před ukončením nájmu. Nájemce je 

osobou v jistém slova smyslu v závislém postavení, právě v případech, když byt slouží k zajištění 

bytových potřeb jeho a případně i jeho rodiny. Proto je na místě zahrnout toto ustanovení pod 

ochranu slabší strany. Konstrukci toliko relativní neplatnosti nepovažuji za vhodnou z důvodu, že 

při absenci poučení by se mnoho nájemců nemuselo nebránit, na což by pronajímatelé mohli 

spoléhat a záměrně pak poučení do výpovědi nedávat. Pokud by jim hrozila toliko pouze relativní 

neplatnost, pak by je to v podstatě mohlo motivovat k tomu, aby tam poučení záměrně nedávali, 

což je ovšem v zásadním rozporu se smyslem a účelem právních norem o zvláštní ochraně nájmu 

bytu. Je tudíž zcela namístě, aby hrozící sankce byla neplatnost absolutní. To potvrzuje i odborná 

literatura. „Na druhou stranu v případě nájmu bytu (domu) je zde chráněn zásadní zájem slabšího 

– nájemce bytu, který, pokud mu není známo, že se může domáhat ochrany u soudu, tj. nebyl 

poučen o svých právech, pak tato práva nerealizuje, protože vůbec neví, že mu nějaká svědčí. 

Nesplnění poučovací povinnosti by proto mělo být stíháno zásadní sankcí, která bude dostatečnou 

hrozbou pro pronajímatele, aby nájemce o jeho právech poučoval, aby pak nájemce mohl zvážit, 

zda se bude domáhat ochrany svých práv, či nikoli. Máme proto za to, že vzhledem ke chráněnému 

zájmu (ochrana nájemce bytu jakožto slabšího subjektu závazku) vyžaduje absolutní neplatnost 

(srov. § 588), tj. máme za to, že jde o rozpor se zákonem zjevně narušující veřejný pořádek, kterým 

můžeme mimo jiné rozumět i ochranu slabších subjektů v demokratické společnosti.“523    

Mezi normu chránící veřejný pořádek nutno dle NS dále řadit i právní normy chránící nejen 

obecně nazíranou slabší stranu – spotřebitele, ale i osoby jiné, a to v případě netransparentních 

rozhodčích doložek sjednaných v rozporu s ust. § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení V usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019 spi. zn. 23 Cdo 684/2018, v němž byly strany obchodními 

 
522 Rozsudek NS ze dne 18. 3. 2019 sp. zn. 26 Cdo 2199/2018. 
523  Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 454. 
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korporacemi, NS uvedl: „Nejvyšší soud nemá důvod odchýlit se ani od závěru, že následkem 

netransparentní rozhodčí doložky podle nového občanského zákoníku je její absolutní neplatnost. 

Netransparentní rozhodčí doložka nesplňuje požadavky vyplývající z práva na zákonného soudce 

podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, porušuje tedy zákon, jehož smysl a účel 

vyžaduje absolutní neplatnost rozhodčí doložky (§ 580 odst. 1 o. z.), současně taková doložka 

narušuje veřejný pořádek (§ 588 o. z.).“ Ke skutečnosti, že se ochrana nevztahuje toliko pouze 

na spotřebitelské doložky, ale že je tato norma pod obecnou ochranou veřejného pořádku, 

odůvodnil NS odkazem na nález ÚS: „V nálezu ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. II. ÚS 1946/15, Ústavní 

soud uvedl, že „ve vztahu k rozhodčím doložkám se zásadním způsobem vyjádřil Ústavní soud ve 

svém nálezu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/2010 (N 187/63 SbNU 171), který sice primárně 

pro oblast spotřebitelských vztahů, nicméně i s přesahem do dalších oblastí, mj. konstatoval, že 

platnost rozhodčí doložky předpokládá transparentní a jednoznačná pravidla pro určení osoby 

rozhodce.“524 Je ke škodě rozhodnutí, že v něm NS nekonkretizoval pojem veřejného pořádku pro 

tento konkrétní případ ani nedefinoval podmínku zjevnosti jeho narušení. Vzhledem k obecně 

známému vývoji soudní praxe v oblasti rozhodčích doložek (konkrétně způsobu ustavení 

rozhodce), která byla reakcí na nikoli žádoucí praxi obchodních korporací při jejich konstrukci525, 

je dle mého názoru naprosto přirozené a žádoucí, aby zazněl zcela jednoznačný apel, že pokud se 

má rozhodování sporu dít mimo ingerenci soudu, musí se tak dít zcela zásadně při dodržení záruk 

spravedlivého rozhodování. Se závěrem o absolutní neplatnosti526 souhlasím. Důvodem pro 

zařazení normy pod ochranu veřejného pořádku je skutečnost porušování základních lidských práv 

garantovaných LZPS (i z důvodu nutnosti výkladu každého ustanovení soukromého práva ve 

shodě s LZPS ve smyslu ust. § 2 odst. 1 o. z.), resp. ospravedlnitelnost zásahu spatřuji právě 

v jasném apelu demokratické společnosti na tom, že každé řízení musí skýtat záruky spravedlivého 

rozhodování garantované na ústavní úrovni. Shodně i Eliáš: „Dále např. nic nebrání stranám 

uzavřít rozhodčí smlouvu (doložku), ale ujednání fatálně atakující právo některé ze stran 

 
524 Usnesení NS ze dne 20. 3. 2019, sp. zn 23 Cdo 684/2018. 
525 A vyústila v rozhodnutí „velkého senátu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, publikovaném pod č. 

121/2011 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ve kterém dospěl k závěru, že neobsahuje-li rozhodčí smlouva 

přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na ,,rozhodčí řád“ vydaný právnickou 

osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle 

§ 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále též pouze „obč. zák.).“ Usnesení NS ze dne 20. 3. 2019, sp. zn 23 

Cdo 684/2018. 
526 „Následkem netransparentnosti rozhodčí doložky je její absolutní neplatnost pro rozpor se zákonem (dříve podle 

§ 39 obč. zák.), tento závěr se uplatní také v poměrech vycházejících z nového občanského zákoníku (§ 588 o. z.), 

protože „vůle stran vyjádřená v takové rozhodčí doložce nemůže být respektována, jelikož odporuje pravidlům 

spravedlivého procesu“ (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 329/2017).“ Usnesení NS ze 

dne 20. 3. 2019, sp. zn 23 Cdo 684/2018. 
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na spravedlivý proces může představovat kolizi s veřejným pořádkem.“527 Domnívám se, že 

přiléhavá je argumentace Tichého: „Veřejný pořádek může vést i k ústavněprávní analýze a 

kontrole obsahu smlouvy. Jde o tzv. zprostředkované přímé působení základních práv, …Jinou 

oblastí aplikace veřejného pořádku je ochrana spotřebitele a jiné slabší strany při masivním 

zneužití práv.“ 528  

Salač v kapitole V. knihy o Rozporu s dobrými mravy529 uvádí další možné typické okruhy 

právních úkonů (smluv), které narážejí na výhradu veřejného pořádku (či leckdy spíše dobrých 

mravů); pro preciznost a komplexnost zpracování problematiky odkazuji na pojednání zde 

obsažená; vše ovšem s připomínkou výše prezentovaného názoru, že komparativní studie 

k problematice veřejného pořádku nutno vnímat zdrženlivě, po řádné analýze hodnot a kontextu 

naší vlastní právní kultury.    

Mezi právní normy chránící veřejný pořádek nespadá obecně ust. § 1315 o. z., které obsahuje 

zakázaná ujednání v zástavním právu. V případě posuzovaném NS pod sp. zn. 21 Cdo 1961/2019 

k tomuto závěru dospěl NS poté, co shledal ujednání v zástavní smlouvě neplatným pro rozpor se 

zákonem dle ust. § 580 odst. 1 o. z. a posuzoval otázku, zda se jednalo o neplatnost absolutní či 

relativní. Při rozporu se zákonem musí být pro aplikaci ust. § 588 o. z. naplněna současně 

podmínka zjevného narušení veřejného pořádku. „Dovolací soud dospěl k závěru, že porušená 

právní norma (ustanovení § 1315 o. z.) není právní normou obecně chránící veřejný pořádek. 

Ustanovení § 1315 o. z. především není normou, která by (v obecné rovině) sloužila k ochraně 

zájmů slabší strany, tak jak tomu je např. v případě ochrany zaměstnance v oblasti 

pracovněprávních vztahů (srov. závěry učiněné v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2018 

sp. zn. 21 Cdo 4654/2017), ochrany nájemce – fyzické osoby – v oblasti právních vztahů týkajících 

se nájmu bytů (srov. závěry učiněné v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019 sp. zn. 26 Cdo 

2199/2018) nebo ochrany spotřebitele v případě netransparentních rozhodčích doložek (srov. 

závěry učiněné v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019 sp. zn 23 Cdo 684/2018), a není 

ani normou, která by sloužila k ochraně zájmů třetích osob (např. právní normy upravující osobní 

status – srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017 sp. zn. 29 Cdo 387/2016, 

které bylo uveřejněno pod č. 10/2019 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího 

soudu). V případě ustanovení § 1315 o. z. jde o právní normu, která – promiskue – chrání zájmy 

 
527 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
528 Tichý in: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1488-1489. 
529 Blíže viz SALAČ, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu: obsahové meze platnosti právních 

úkonů (smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 

xix, s. 244 a násl. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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určité osoby [buď zástavního dlužníka – v ustanovení § 1315 odst. 1, odst. 2 písm. b), písm. c), 

odst. 3 o. z., nebo zástavního věřitele – v ustanovení § 1315 odst. 2 písm. a) o. z.] a která dokonce 

v ustanovení § 1315 odst. 3 o. z. výslovně odlišuje zvýšenou ochranu spotřebitele, popřípadě 

člověka, který je malým nebo středním podnikatelem, a přímo stanoví, že se (ve vztahu k těmto 

subjektům) k ujednání, které je zakázáno v ustanovení § 1315 odst. 2 písm. b) o. z., nepřihlíží; jinak 

řečeno, kvalifikovaná (zvýšená) ochrana je stanovena opětovně ve vztahu ke slabší straně, nikoliv 

však proto, že je (obecně) zástavcem (zástavním dlužníkem), nýbrž pro jeho osobní postavení, 

což však není posuzovaný případ, neboť zástavní dlužník je obchodní korporací a ustanovení § 

1315 odst. 3 o. z. se tak ve vztahu k němu vůbec neuplatní. Je tak zřejmé, že případné porušení 

ustanovení § 1315 odst. 2 písm. b) o. z. v zástavní smlouvě uzavřené mezi zástavním věřitelem a 

zástavním dlužníkem, který není spotřebitelem ani člověkem, jenž je malým nebo středním 

podnikatelem, nepředstavuje zjevné narušení veřejného pořádku ve smyslu ustanovení § 588 o. z. 

a že proto způsobuje pouze relativní neplatnost tohoto právního jednání (§ 586 o. z.).“530 NS 

uzavřel, že ust. §1315 o. z. není normou obecně chránící veřejný pořádek, neboť neslouží obecně 

k ochraně zájmů slabší strany (nájemce, zaměstnance, spotřebitele) ani k ochraně zájmů třetích 

osob (tzv. statusové otázky). Jedná se o právní normu chránící zájmy určité osoby (zástavního 

dlužníka či zástavního věřitele) v určitém konkrétním postavení a zvlášť pak ještě odlišuje 

situace, kdy je takovou určitou osobou (zástavním dlužníkem či zástavním věřitelem) spotřebitel 

či malý nebo střední podnikatel, kteří jsou zvlášť chráněni právě pouze proto, že jsou v dané 

konkrétní situaci v postavení slabší strany, ovšem nikoli proto, že jsou v postavení zástavního 

dlužníka či zástavce. Proto v takový konkrétních situacích, kdy nebude osoba v takové 

kvalifikované pozici slabší strany (nebude spotřebitel ani malý či střední podnikatel), nebude se 

zákonem rozporné ujednání naplňovat intenzitu zjevného narušení veřejného pořádku (nebude 

zvažována absolutní neplatnost), nýbrž pouze neplatnost stanovená na ochranu zájmu určité osoby 

(neplatnost relativní). Pakliže by naopak osoba byla v pozici zvláště chráněné jako slabší strana, 

bylo by na předmětné ustanovení nutno nahlížet jako na normu chránící veřejný pořádek, neboť 

slouží k ochraně zájmů slabší strany. Sám zákon pro takové situace normuje, že se k ujednání 

přímo nepřihlíží (ust. § 1315 odst. 3 o. z.), což znamená, že takové právní jednání nebude neplatné, 

ale jde o jeden z taxativně uvedených důvodů označení, že se jedná o zdánlivé právní jednání.531 

„O takovém jednání je třeba říct, že nelze posuzovat jeho platnost, resp. neplatnost, ani jeho 

 
530 Rozsudek NS ze dne 22.10. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1961/2019. 
531 „O zdánlivé právní jednání jde ale nutně v těch případech, kdy občanský zákoník používá výrazu „nepřihlíží se k“. 

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 187. 
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účinnost nebo neúčinnost – protože není, není, co by bylo možné posuzovat.“532 Pro případ 

zdánlivosti platí režim ust. §588 o. z. a soud ji potvrdí deklaratorním rozhodnutím.533   

Pojem veřejný pořádek se dále objevuje v o. z. v ust. § 172 odst. 1 písm. a), na základě něhož 

může „soud na návrh osoby s právním zájmem nebo i bez návrhu, zrušit právnickou osobu a nařídit 

její likvidaci, pokud vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje 

veřejný pořádek“. Z dikce ust. se podává, že intenzita zásahu do veřejného pořádku musí být 

závažná (tj. nikoli „zjevná“, očividná, ale v podstatném rozsahu protispolečenská), aby byl takový 

zásah ospravedlnitelný. Účelem zde bude ochrana třetích osob před nezákonnou činností, resp. 

zájem na zajištění ochrany společnosti před závažnou kriminalitou. „V této souvislosti se veřejný 

pořádek do značné míry odděluje od prosté nezákonnosti, když spíše představuje určitý předpoklad 

kvalifikované formy nezákonnosti, jejíž negativní projevy mají širší společenské následky.“534 

Výstižně k tomu Dvořák: „Důvod zrušení podle odstavce 1 písm. a) je velmi závažný. Za 

nezákonnou činnost narušující závažným způsobem veřejný pořádek nelze pokládat každé porušení 

zákona, ba ani ne každé závažné porušení zákona, nýbrž jen takové závažné porušení zákona, jež 

má mimořádný nebo velmi závažný důvod nebo je prováděno organizovaně s úmyslem závažného 

porušení zákona.“535  

 Veřejný pořádek je dále obsažen v ust. § 792 o. z., které upravuje podmínky pro prominutí 

zmeškání popěrné lhůty pro podání návrhu na popření otcovství, kterou může soud prominout, 

pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Této problematice se věnuji blíže v kapitole 5. 

1 Stručný exkurs do rodinně právní problematiky, odkazuji na výklad tam uvedený. 

Výslovně se dále o. z. zmiňuje o veřejném pořádku rovněž v ust. § 19 odst. 2 o. z. (v 

souvislosti s možnou mírou omezení přirozených práv spojených s osobností člověka; zde bez 

nutnosti naplnění „zjevného“ zásahu) a v ust. §§ 139 (pro možnost přemístění sídla právnické 

osoby mající sídlo v České republice, do zahraničí; zde rovněž bez nutnosti naplnění „zjevného“ 

narušení veřejného pořádku) a 1551 (při posuzování obsahu vedlejší doložky v závěti; zde musí 

jít o „zjevný“ rozpor s veřejným pořádkem). U zásahu do přirozených práv spojených s osobností 

člověka může mít jakékoli narušení veřejného pořádku své opodstatnění, vzhledem k významu 

chráněné hodnoty. U přemístění sídla právnické osoby do zahraničí by mohlo být nikoli pouze 

 
532 ZUKLÍNOVÁ, M. Zdánlivé právní jednání. Právní prostor. Rok 2015. č. 5, dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani. 
533 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1356. 
534 DÜRR, Ch. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-jednani-94268.html. 
535 Dvořák, T. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 556.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani
https://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-jednani-94268.html
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„zjevné“, ale jakékoli narušení veřejného pořádku alespoň částečnou kompenzací za kritizovaný 

fatální nedostatek zákona v podobě absence jakýchkoli zákonných bariér chránících zakladatele a 

členy českých právnických osob536, (a to právě z důvodu ochrany takových zakladatelů a členů, 

byť připouštím, že komplikovaně obhajitelnou pro „veřejný pořádek“, při nutnosti ochrany nikoli 

slabších či nikoli obecně znevýhodněných a při absenci právní úpravy!). Naopak testovací 

autonomie je jedním ze stěžejních projevů zásady autonomie vůle, tudíž podmínka „zjevného“ 

narušení veřejného pořádku je plně ospravedlnitelná.    

 

4.3. Společná pojednání dobrých mravech a veřejném pořádku v o. z. 

Právní normy chránící dobré mravy, veřejný pořádek, postavení osob, včetně práva na ochranu 

osobnosti, stejně jako právní morny stanovící výslovný zákonný zákaz, či omezení vyplývající z 

ujednání s jinou soukromoprávní osobou, příp. omezení vyplývající z rozhodnutí orgánu veřejné 

moci určují limity zásady autonomie vůle a jsou obecně nazývány jako výjimky ze zásady 

autonomie vůle.537  

Z výše uvedené skupiny potom pojmy dobré mravy, veřejný pořádek (a právní normy 

regulující postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti, dále jen „postavení osob“) nabývají 

zvláštního opodstatnění, neboť jsou v souladu s ust. § 1 odst. 2 o. z.538 rozhodujícím rozlišovacím 

kritériem při stanovení povahy právní normy (dispozitivní, kogentní).539  

Pelikánová, Pelikán označují s odkazem na zákonné znění dobré mravy a veřejný pořádek 

normované v ust. § 1 odst. 2 o. z. části věty za středníkem, kritérii kogentnosti.540, 541 Část odborné 

 
536 Dvořák, T. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 478. 
537 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 49. 
538 Které zní: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; 

zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva 

na ochranu osobnosti. 
539 „Dispozitivní normy (iura dispositiva) jsou takové normy, které umožňují smluvním stranám odchýlit se od právní 

úpravy stanovené touto normou a autonomně si smluvit vlastní úpravu práv a povinností. Dispozitivní právní norma 

působí podmínečně, resp. subsidiráně (podpůrně), tj, pro případ, že si osoby soukromého práva neujednaly něco 

jiného. … Kogentní právní normy (iura cogentia), označované též jako imperativní normy, působí bezpodmínečně. 

Smluvní strany si nesmějí ujednat nic, co by kogentní právní normě odporovalo.“ DVOŘÁK, Jan. ŠVESTKA, Jiří., 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 134; „Kogentní normy omezují subjekty v možnostech jejich 

vlastního řešení, dispozitivní naproti tomu vlastní úpravě nebrání. Kogentní normy na rozdíl od norem dispozitivních 

tak omezují autonomii vůle v soukromém právu…. Kvalifikací normy jako kogentní dochází k omezení autonomie vůle, 

proto příslušná norma musí sledovat takový účel, který se v poměřování prosadí proti principu autonomie vůle“ 

MELZER, F. Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2013, č. 7, s. 253. 
540 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 16. 
541 „Je proto nutno dospět k závěru, že komentované ustanovení ve skutečnosti stanoví tři okruhy ochranného účelu 

normy, jež ji činí kogentní: má-li za účel chránit dobré mravy, veřejný pořádek nebo postavení osob či jeho osobnost.“ 
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veřejnosti hodnotí zákaz ujednání porušujících dobré mravy, veřejný pořádek (a postavení osob) 

normované v ust. § 1 odst. 2 části věty za středníkem, jako kritérium posuzování obsahu právního 

jednání a nikoli jako kritérium povahy právní normy. Dobré mravy a veřejný pořádek hodnotí 

ovšem i tato část jako materiální kritéria pro rozpoznání kogentní povahy právní normy a kogentní 

povahu právní normy dovozují z teleologického výkladu (účelu, který norma sleduje).542  

Bejček je názoru, že: „Pokud kritéria ochrany dobrých mravů a veřejného pořádku míří na 

„ujednání“ (a při možném širším výkladu na „jednání“), netýkají se povahy normy, jež nemůže 

být proměnlivá a záviset na konkrétním jednání osob, ale hodnotí ex post obsahovou správnost 

konkrétního (u)jednání.“543  

Eliáš poukazuje na dvojí funkci zákazu normovaného v ust. § 1 odst. 2 části věty za 

středníkem: „Negativní účinky se projevují v tom, že zákaz ujednání narušující dobré mravy nebo 

veřejný pořádek dopadá na jakékoli úmluvy kolidujícími s těmito hodnotami. …Strany si např. 

mohou ujednat platbu smluvní pokuty, avšak okolnosti, za nichž byla smluvní pokuta sjednána, 

mohou vyvolat rozpor s dobrými mravy…. Tato funkce zákazu chránícího dobré mravy nebo 

veřejný pořádek umožňuje kvalifikovat protiprávnost, ale neposlouží k indikaci dispozitivních 

a kogentních ustanovení. … Tomu slouží pozitivní účinky zákazu ujednání narušujících dobré 

mravy nebo veřejný pořádek. Není např. pochyb, že § 172 odst. 1 písm. a) ukládající soudu, aby 

zrušil právnickou osobu vyvíjející nezákonnou činnost v míře závažně narušující veřejný pořádek, 

nebo § 547 o. z. stanovující, že právní jednání musí obsahem i účelem odpovídat dobrým mravům, 

jsou kogentní. Nejde však jen o případy, kdy se jednotlivá ustanovení zákoníku dobrých mravům 

nebo veřejného pořádku dovolávají výslovně.“544 Argumentaci pozitivními účinky zákazu 

uváděné Eliášem nepovažuji v této části za zcela přesvědčivou. Autor nejdříve uvádí dva příklady, 

o nichž nemá být pochyb, že jsou kogentními ustanoveními, dále uvádí, že kogentní budou i jiná 

ustanovení, která se dobrých mravů a veřejného pořádku nedovolávají výslovně. Následně svůj 

závěr nijak nezobecňuje v tom smyslu, co přesně pozitivními účinky míní, ovšem vysvětlení lze 

nalézt v dalším textu, v němž přechází k vysvětlení pojmu veřejný pořádek jako kritéria 

kogentnosti. Zde provádí kategorizaci kogentních norem chránících veřejný pořádek na skupinu 

norem, které se jej dovolávají výslovně a skupinu norem, v nichž je veřejný pořádek implicitně 

 
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 2. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s. Rok 2020, s. 10. 
542 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 19. 
543 BEJČEK, J. Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena kogentně? 

Právní rozhledy. Rok 2019, číslo 12. s. 440 a násl. 
544 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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obsažen – skupiny osob zranitelných sociálně a ekonomicky a v postavení slabší strany a normy 

chránící obecný zájem na právní jistotě a bezpečí, kde má jít zejména o účinky projevů vůle vůči 

osobám nezúčastněným na právním jednání jiných osob.545, 546 Lze sice v obecnosti souhlasit, že 

takové kategorie mohou být (a zřejmě budou) normami chránícími veřejný pořádek, ovšem závěr 

o jistotě bude nutno přijmout vždy až po testování konkrétní právní normy (a to i z hlediska jejího 

smyslu a účelu viz výše v kapitole 4. 2).  

Stejně činí Eliáš i u dobrých mravů, které rovněž označuje jako kritérium kogentnosti a 

kogentní jsou dle něj opět normy, které se dobrých mravů výslovně dovolávají a ty, kde jsou dobré 

mravy obsaženy implicitně. „V občanském zákoníku jsou také jiná ustanovení obsahující tak 

výrazný mravní akcent, že je na jejich respektování nutné trvat v zájmu zachování nezbytné 

společenské konformity.“547  Zde Eliáš uvádí řadu příkladů, přičemž ne u všech si jsem zcela jistá, 

zda by vždy nutně kogentní povahu musely mít, ovšem v tomto smyslu by téma kogentnosti 

překročilo rámec předkládané práce, proto se této polemice blíže nevěnuji. Následně Eliáš dodává 

odkazujíce se na Hurdíka, že: : „…ani při posuzování jednotlivých ustanovení občanského 

zákoníku co do jejich kogentní povahy testem dobrých mravů není na místě extenzivní přístup.“548 

S tímto závěrem lze souhlasit, neboť vůdčím principem o. z. je zásada autonomie vůle a s ní 

související dispozitivnost právních norem jako jeden z jejích projevů.549  

Již nyní, před podrobným rozborem zákonné konstrukce ust. § 1 odst. 2 o. z., je nutno si 

uvědomit, jak zásadní právní problematiku stanovením povahy právní normy otevíráme. Vždyť 

jde o nosnou otázku celé právní úpravy o. z., hlásící se k zásadě autonomie vůle jako k vůdčímu 

principu550. Je z toho důvodu více než nutné, aby osoby v soukromém právu věděly, zda mohou 

použít vlastní normotvorbu či nikoli, resp. aby zásadní ustanovení o povaze právní normy bylo co 

nejvíce jasné a srozumitelné. Občanské právo má sloužit běžným lidem v každodenním styku. Jak 

zákonodárce ospravedlní požadavek chtít po běžných lidech, aby si „rozklíčovaly“, pracujíce 

s pojmem veřejný pořádek, problematiku povahy právní normy, když ani mezi odborníky nepanuje 

 
545 Tamtéž.   
546 Blíže viz kapitola 4. 2 Veřejný pořádek a jeho význam v o. z. 
547 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. Rok 2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku. 
548 Tamtéž. 
549 „Z priority uplatnění autonomie vůle osob v soukromém právu zákonitě vyplývá, že právní úpravě …dominuje 

…dispozitivnost právních norem (§ 1 odst. 2 o. z.).“ DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2016, s. 37. 
550 Ve vztahu k základním hodnotovým paradigmatům, kterými jsou: „ústavně konformní výklad, rozdíl mezi 

soukromým a vřejným, respekt k autonomii vůle, hledisko poctivosti a odepření právní ochrany zjevnému zneužití 

práva.“ Blíže viz. ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 35. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pojeti-dispozitivniho-prava-v-obcanskem-zakoniku
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shoda o tom, co veřejný pořádek vlastně je?551 Jak dále zákonodárce ospravedlní samotnou 

konstrukci ust. § 1 odst. 2 o. z. hovořící o „ujednáních“, která v kombinaci s pojmem veřejného 

pořádku problematiku ještě více zatemňuje?  Nelze než s pokorou konstatovat, že obtížně.   

Mám za to, že zakazují-li se „ujednání“, pak na každé takové „ujednání“ je nutno pohlížet 

nejdříve z pohledu vůbec zákonné ne/možnosti odchýlení se ujednáním od určité právní normy. 

Abychom mohli vůbec přistoupit k úvaze o tom, zda je možné se od právní normy ujednáním 

odchýlit, je nutno vyjít primárně ze stanovení povahy právní normy, jejíž obsah (resp. povahu) si, 

a to i teleologickým výkladem, přibližujeme552.  

Sám zákonodárce zřejmě zvolil kritérium dobrých mravů a veřejného pořádku (a postavení 

osob) právě za účelem rozlišení povahy právní normy. „Druhý odstavec navrženého ustanovení 

vymezuje kritérium pro odlišení ustanovení, která nebrání, aby si osoby uspořádaly soukromá 

práva a povinnosti odchylně od zákonné úpravy (dispozitivní právní normy) od ustanovení 

donucující povahy (kogentní právní normy), od nichž se odchýlit nelze….Tam, kde není výslovný 

zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, 

veřejný pořádek,…“553.          

Zvažujeme-li proto povahu právní normy a nenalezneme-li výslovné dovolení k autonomní 

normotvorbě stanovené v hypotéze právní normy554, 555 je nutno v dalším bádání vyjít ze 

systematického výkladu o. z. V něm zaujímá ust. § 1 odst. 2 o. z. zásadní místo, neboť v části věty 

za středníkem normuje výslovný přímý zákonný zákaz určitých ujednání. „V případě přímého 

zákazu zákon výslovně určuje, že se určité jednání zakazuje. Příkladem přímých výslovných zákazů 

je právě ustanovení § 1 odst. 2 část věty za středníkem o. z., jež zakazuje ujednání porušující dobré 

mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob.“556  K tomu Melzer, Tégl dodávají, 

že takový přímý zákaz určuje kogentní povahu právní normy: „Podle dikce komentovaného 

 
551 Obsah pojmu veřejného pořádku považuje za velmi mlhavý, neboť konec konců záleží na tom, co ještě tvoří právní 

základy společenského řádu, a co již nikoliv, tj. které pravidlo je základní sociální normou, a které jí už není. Výstižně 

proto Dvořák B. ( Rozpor právního jednání se zákonem. Bulletin advokacie, 2011, č. 3, s. 33) poznamenává, že 

navzdory výskytu pojmu veřejného pořádku ve francouzském, švýcarském, quebeckém a nizozemském občanském 

právu málokdo zřejmě ví, co tento pojem znamená, což dokládá přehledem různých koncepcí a názorů na vymezení 

tohoto pojmu a jeho funkci (Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2014).“ R 95/2019. 
552 Teleologický výklad v principu bude zásadní pomůckou pro stanovení povahy právní normy.„Je obecně přijímáno, 

že východiskem pro zjištění povahy normy je její teleologický výklad, povaha normy tedy vyplývá z jejího smyslu a 

účelu.“ MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, 

s. 51. 
553 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 60. 
554 Uvozené slovy např. „nesjednají-li si strany jinak“. 
555 Blíže viz BERAN, K. in: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 

1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 136. 
556 Usnesení NS ze dne 31.10.2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016, publikováno pod R 10/2019. 
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ustanovení jsou normy kogentní, pokud zákon výslovně zakazuje odchylnou autonomní úpravu. Na 

toto základní pravidlo navazuje druhá část, ve které jsou obsaženy přímé zákazy odchýlení se od 

zákona: „Zakázaná jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek,…“.557 

Beran k ust. § 1 odst. 2 o. z. uvádí: „Z tohoto ustanovení plyne, že implicitní hypotézu 

„nesjednají-li strany jinak“ lze doplnit ve všech případech, kromě těch, kdy to zákon výslovně 

(explicitně) zakazuje. Toto ustanovení tak vyjadřuje zásadu, že všechna pravidla občanského 

zákoníku jsou principiálně dispozitivní, není-li to expresis verbis vyloučeno.“ 558 Od 1. 1. 2014 se 

tak již nevychází z výslovného zákonného zákazu a „povahy ustanovení“559, nýbrž ze „zákazu 

odchýlení se od ustanovení zákona, jehož důsledkem by bylo porušení dobrých mravů, veřejného 

pořádku nebo práv týkajících se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti“.560 

Jak uvádí komentářová literatura561, ust. § 1 odst. 2 o. z., je v části věty za středníkem zjevně 

inspirováno § 19 odst. 2 švýcarského obligačního zákoníku, který považuje za přípustná pouze 

taková ujednání odchylující se od zákonných předpisů, pokud se nejedná o kogentní ustanovení, 

nebo pokud odchýlení se není v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo 

s osobnostními právy. Dvořák poukazuje na okolnosti doprovázející rozpravu ve švýcarském 

zákonodárném sboru, a vysvětlující důvod právě takové formulace švýcarského občanského 

zákoníku. „Stenografické protokoly zaznamenávají vystoupení Virgila Rossela, který před Státní 

 
557 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, 

s. 55. 
558 BERAN, K. In DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 136.  
559 Z § 2 odst. 3 obč. zák. vyplývalo: „Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti 

upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona 

nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.“ Byla kritizována neurčitost pojmu „povaha ustanovení“. Dle názoru kritiků 

neurčitosti tohoto pojmu mělo ustanovení dávat do rukou soudci možnost označit libovolné ustanovení zákona za 

kogentní (blíže viz. ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 28). Nejsem téhož názoru a domnívám se, že pojem „povaha ustanovení“ 

byl dostačujícím. Spíše nežli v tomto pojmu byl dle mého názoru problém v následných krocích, tj. v nikoli 

dostatečných zákonných mechanismech pro ne/nutnost prohlášení absolutní neplatnosti, resp. leckdy možná spíše i 

v nedostatečně důsledném přihlédnutí soudu k jiným pomocným právním instrumentům (zejména právním zásadám) 

- k tomu viz. též kapitola 2. 2 „Působnost ust. § 3030 o. z. a jeho význam“, v němž se úvahou, zda bylo vždy opravdu 

nutné prohlašovat neplatnost právního úkonu a důrazem na používání právních zásad znalých dosavadní právní úpravě 

blíže zabývám. Nutno dále konstatovat, že dikce ust. § 1 odst. 2 o. z., vycházející ze zákazu ujednání porušujícího 

dobré mravy, apod. a nahrazující „povahu ustanovení“ je možná ještě více zavádějící, nežli tomu bylo u pojmu 

„povaha ustanovení“, jak vyplyne z výkladu dále. „Úprava dispozitivnosti v § 1 odst. 2 také patří k ustanovením, 

jejichž výklad asi sklouzne ke kontinuitě s předchozí podstatně jasnější úpravou. Z věty před středníkem totiž vyplývá, 

že kogentní povaha ustanovení musí být výslovně vyjádřena, jinak jde o dispozitivní ustanovení. Tvrdost pravidla 

neslučitelnou se zákonodárnou realitou má zřejmě zmírnit věta za středníkem, která zakazuje ujednání odporující 

dobrým mravům, veřejnému pořádku nebo úpravě postavení osob. Problém spočívá v tom, že takovou zápověď stěží 

můžeme považovat za vyjádření kogentnosti, ačkoli právě to bylo zřejmým cílem autora." PELIKÁNOVÁ, I. Některé 

koncepční otázky nové kodifikace soukromého práva. In: Sborník XXII. Karlovarské právnické dny. Rok 2014. S 189        
560 BERAN, K. In DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 136.  
561 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 19. 
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radou při přípravě švýcarského občanského zákoníku prohlásil: „V našem zákoně jsme hledali co 

nejvíce možností, jak moralizovat soukromé právo, které, dovolíte-li mi tuto definici, představuje 

sumu lidského egoismu. Proto je svoboda omezena například dobrými mravy, veřejným pořádkem, 

respektem k dobré víře, ekvitou, jakož i respektem k druhému.“562 A přiléhavě dodává: „Účel a 

funkce veřejného pořádku a dobrých mravů byl zřetelně pojmenován: cílem bylo omezení 

individuální svobody, která je v soukromém právu zarámovaná jako svoboda vlastnická, smluvní 

a testamentární.“563 

Spojení takto formulovaného zákazu s obecným pravidlem dispozitivnosti, jak to bylo v ust. 

1 odst. 2 o. z. učiněno, označuje komentářová literatura za nešťastné, neboť ani ve švýcarské 

předloze neslouží k rozlišování kogentních a dispozitivních norem564. Pelikánová, Pelikán ke 

švýcarské předloze shodně uvádí: „Nejedná se tudíž o určení kritéria kogentnosti, ale o zákaz 

dohod, které by buď odporovaly kogentním ustanovením, nebo by byly v rozporu s uvedenými 

kritérii.“565 

Přiléhavě pak komentářová literatura cituje, že: „Pravidlo, podle nějž jsou určitá ujednání 

zakázána, totiž ještě samo o sobě nevypovídá nic o kogentnosti nebo dispozitivnosti právní normy 

(na to poukazuje již Pelikán, 2012, s. 246, a souhlasí s ním Havel, 2013, s. 13).“566 

Beran dále vyvozuje, že: „závěr o dispozitivním nebo kogentním charakteru právní normy 

bude proto záležet na tom, dospěje-li v konkrétním případě soud k závěru, že takové ujednání 

neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek nebo se netýká postavení osob…. Za kogentní a 

dispozitivní tak bude třeba spíše než právní normu považovat hypotetický výsledek její aplikace 

v individuálním případě.“567  a zmiňuje, že: „Určitou slabinou tohoto přístupu může být, že jedno 

a totéž ustanovení bude jednou vykládáno jako dispozitivní a podruhé jako kogentní podle 

hypotetického výsledku jeho aplikace, tj. podle toho, zda bude soud v individuálním případě 

považovat určité jednání za např. v rozporu s dobrými mravy“.568 Tuto důvodnou obavu, která 

 
562 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 1.1. včetně 

poznámky pod čarou, na níž autor odkazuje In: ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK 

P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. 

narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020.  
563 Tamtéž. 
564 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 19. 
565 ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan. FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až 654). 2. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 9. 
566 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 19. 
567 BERAN, K. In DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 136 až 137. 
568 Tamtéž str. 138. 
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vede k vysoké míře právní nejistoty, sdílím rovněž a potvrzují ji i právní odborníci (Pelikánová, 

Pelikán - viz dále).  

Bejček k problematice uvádí: „Právní norma, jež má v okamžiku rozhodnutí pouze 

„subjektivně neurčitou závaznost“, vede buď k rizikovému rozhodnutí normu nerespektovat (a nést 

případně v budoucnu následky, „ustanoví-li se“ později soudně, že šlo o normu kogentní). Nebo 

je možné ji respektovat, přestože by pro zúčastněnou osobu bylo výhodnější, kdyby na ni byl 

nedbal. V tom případě účastník nese náklady obětované příležitosti a může utrpět další ztráty 

z obchodně suboptimálního rozhodnutí, pokud „nakonec“ šlo přece jen o normu dispozitivní. Je 

zřejmé, že tak klíčová právně relevantní okolnost by měla mít odpovídající oporu v psaném právu 

a měla by poskytnout jistotu či alespoň umožnit vysoce pravděpodobný závěr o své existenci či 

absenci. Je-li ovšem ono pravidlo nejisté, může být sotva spravedlivé.“569 Nemohu než souhlasit. 

Nejen spravedlnost, ale i právní jistota a důvěra občanů v právo, mohou být tímto ustanovením 

ohroženy.  

Skutečnost, že (nejen) právní jistota konstrukcí ust. § 1 odst. 2 o. z. strádá, je možné 

demonstrovat i na „rozklíčování“, o které se pokusil NS v 10/2019. Zde pracoval s pojmy dobrých 

mravů a zejména veřejného pořádku při posuzování povahy právní normy a při zvažování důsledků 

odchýlení se od určité právní normy v podobě ne/platnosti právního jednání. NS dovodil, že 

výslovný přímý generální zákonný zákaz v §1 odst. 2 o. z., části věty za středníkem, má význam 

v tom smyslu, že povaha právní normy, od které se ujednání odchylují, není v případě tento zákaz 

porušujícím významná, neboť ani od dispozitivní právní normy se strany nemohou odchýlit 

způsobem je porušujícím570. Pokud ovšem ani od dispozitivní právní normy není možné se 

odchýlit způsobem tento zákaz porušujícím (s čímž nutno souhlasit), pak o to více tento závěr 

musí platit pro normy kogentní. Proto nemohu souhlasit se závěrem, že je bez dalšího možné 

upustit od nutnosti klasifikace povahy právní normy, jak tak sdělil NS, neboť od povahy právní 

normy se odvíjí nejen zvažování limitu možné vlastní normotvorby (tj. vůbec přípustnost odchylné 

úpravy), ale i zvažování míry společenské nutnosti na zachování takového pravidla571. NS na 

 
569 BEJČEK, J. Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena kogentně? 

Právní rozhledy. Rok 2019, číslo 12. s. 440 a násl. 
570 „Povaha právní normy, od níž se taková ujednání odchylují (tj. zda jde o právní normu absolutně či relativně 

kogentní anebo o právní normu dispozitivní), přitom není významná. Jinak řečeno, ani od dispozitivní právní normy 

se strany nemohou odchýlit způsobem popsaným v § 1 odst. 2 části věty za středníkem o. z.“R 10/2019. 
571 Jsem tudíž názoru, že nejde zjednodušit problematiku tak, že je u přímého zákonného zákazu jedno, zda bude 

norma dispozitivní nebo kogentní a je důležité pouze a jedině to, že se strany odchýlili způsobem porušující dobré 

mravy, veřejný pořádek (a postavení osob). Pokud se totiž odchýlí tímto zakázaným způsobem, pak skutečnost řádné 

klasifikace povahy právní normy (kogentní x dispozitivní), může mít jistý vliv pro další posuzování následků z toho 

plynoucích, zde zejména, zda opravdu bude nutné jednání za neplatné označit. Jinak řečeno, již tím, že zákonodárce 

normuje pravidlo v úmyslu jej aplikovat jako kogentní či dispozitivní, vyjadřuje míru relevance takového právního 

pravidla, a tím i společenský zájem na míře jeho dodržování. Proto považuji za správné, aby nejdříve byla 
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stranu jednu sám při porušení přímého zákonného zákazu nepovažuje za podstatnou samotnou 

povahu právní normy od níž se strany odchýlili, nýbrž pouze způsob, jakým se tak dělo, na stranu 

druhou ovšem dále s povahou právních norem počítá. 

Na straně druhé totiž dle NS existuje určitá zvláštní skupina norem, u níž naopak je zásadní 

toliko pouze povaha a nikoli způsob, jakým se strany odchýlily. Lze-li dle NS jakékoli odchýlení 

se od určité právní normy považovat samo o sobě za porušení dobrých mravů, veřejného pořádku 

či práva upravujícího postavení osob, je taková norma normou absolutně kogentní.572 Důsledkem 

závěru o absolutně kogentní povaze normy je, že jakékoli ujednání, které se jakýmkoli způsobem 

od takové absolutně kogentní normy odchýlí, a to i takovým, že obsah ujednání se sám o sobě 

nebude jevit jako „závadný“, tj. bez ohledu na takový obsah, právě již z důvodu svého odchýlení 

se, bude nutno označit za porušení dobrých mravů, veřejného pořádku (či postavení osob) a bude 

nutno zvažovat absolutní neplatnost právního jednání ve smyslu ust. § 588 o. z.  

NS dále v R 10/2019 uvedl, že v případech nepřímého zákonného zákazu573 nabývá na 

významu opět způsob odchýlení se od právní normy. NS vyšel z ust. § 580 o. z. podle něhož je 

(mimo jiné) neplatné takové právní jednání, které bude v rozporu se zákonem, pokud to smysl a 

účel zákona vyžaduje. Na problematiku je tudíž nutno nahlížet optikou smyslu a účelu zákona ve 

smyslu ust. §580 o. z. Lze tudíž dle NS uzavřít, že je zákonem (nepřímo) zakázáno jakékoli 

odchylné ujednání od určité právní normy, pokud by takové ujednání odporovalo jejímu smyslu a 

účelu (tj. významný je způsob odchýlení se z hlediska smyslu a účelu zákona), a to i když by jinak 

obecně norma nebyla absolutně kogentní: „Příkladem nepřímého výslovného zákazu je ustanovení 

§ 580 o. z., podle něhož je neplatné (mimo jiné) právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to 

smysl a účel zákona vyžaduje (srov. důvodovou zprávu, s. 584, a v právní teorii např. Melzer, F., 

 
klasifikována povaha právní normy, a poté i vzhledem k této povaze (a z toho vyplývající možnosti vlastní 

normotvorby), byly zvažovány možné právní následky, neboť právě povaha právní normy může sehrát při 

stanovení právních následků zásadní roli. Dále nutno podotknout další zásadní problém tohoto prohlášení o 

irelevanci povahy právní normy, a sice, že pokud nevíme, zda je norma dispozitivní či kogentní, není možné hovořit 

o právní jistotě a řádné ochraně zásady autonomie vůle. Bejček k tomu výstižně uvádí: „S praktickou důležitostí 

diferenciace kogentních a dispozitivních norem je to však podle mého soudu právě naopak. Transparentnost 

a přesnost tohoto rozlišení je podstatná v každé právem dotčené rozhodovací situaci. Jde o to, zda právní úprava 

umožňuje projevit skutečnou autonomii vůle, nebo pouze její náhražku, či až karikaturu. Zda tedy zákon umožňuje, 

aby se ex ante projevila autonomní vůle stran, nebo až ex post vůle soudce, podle toho, jak on nahlíží na závaznost 

toho či onoho pravidla chování.“ BEJČEK, J. Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové 

společnosti stanovena kogentně? Právní rozhledy. Rok 2019, číslo 12. s. 440. Rovněž MELZER poukazuje zásadnost 

otázky povahy právní normy. „Při každém autonomním řešení jakéhokoli právního problému je třeba mít jasno 

v otázce, jakou povahu mají právní normy, které tento případ upravují.“ MELZER, F. Dispozitivní a kogentní normy 

v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. Rok 2013, č. 7, s. 253. 

572 „Je-li však možno jakoukoliv odchylku od určité právní normy považovat (per se) za porušující dobré mravy, 

veřejný pořádek či právo upravující postavení osob, lze takovou právní normu kvalifikovat jako (absolutně) 

kogentní.“ R 10/2019. 
573 V případě nepřímého zákazu zákon odchylné ujednání stran reprobuje tím, že je prohlašuje za neplatné, případně 

za zdánlivé, či určuje, že se k němu nepřihlíží.“ R 10/2019. 
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Tégl, P., op. cit. výše, s. 55). I v tomto případě platí, že zákon zakazuje každou odchylku od určité 

právní normy, která odporuje jejímu smyslu a účelu, byť by obecně nešlo o právní normu 

(absolutně) kogentní (tedy byť by jiné odchylky od právní normy byly možné).“574 Dovolací soud 

na základě posuzování významu smyslu a účelu právní normy dále dovodil, že bude-li ovšem 

smysl a účel určité právní normy bránit jakémukoliv odchylnému ujednání, půjde o právní 

normu (absolutně) kogentní,575 tj. smysl a účel právní normy potvrdil jako stěžejní kritérium pro 

stanovení povahy právní normy.  

NS dále v R 10/2019 vyšel ze smyslu a účelu právních norem chránících veřejný pořádek, 

když tento dle názoru NS vyžaduje (odkazujíce se na důvodovou zprávu), aby právní jednání je 

porušující, byla neplatná.576 Výhradu nutno vznést (mimo výše podceněnou relevanci povahy 

právní normy) též ke skutečnosti, že se dovolací soud v rozhodnutí blíže nezabýval definováním 

samotného pojmu veřejný pořádek, pouze uvedl, že smysl a účel norem chránících veřejný pořádek 

požaduje, aby jednání jej porušující byla neplatná. Takové „kruhové“ odůvodnění ubírá na 

přesvědčivosti rozhodnutí577. Z R 10/2019 lze dále dovodit, že v případě přímého zákonného 

zákazu normovaného v ust. § 1 odst. 2 část věty za středníkem, plní dobré mravy a veřejný pořádek 

(a postavení osob) funkci limitu možnosti vlastní normotvorby, pokud ovšem nebude určitá právní 

norma přímo absolutně kogentní, neboť pak je každá odchylka (bez ohledu vlastní obsah 

samotného ujednání) rovnou porušením dobrých mravů či veřejného pořádku (a postavení osob), 

zde již mají dobré mravy a veřejný pořádek spíše povahu nejvýše chráněných hodnot (vzhledem 

k absolutně kogentní povaze právní normy, v níž jsou vyjádřeny či jíž jsou chráněny). Pokud NS 

v R 10/2019 uvádí, že povaha právní normy není významná, když „ani od dispozitivní právní 

normy se strany nemohou odchýlit způsobem popsaným v § 1 odst. 2 části věty za středníkem o. 

z.“, jsem názoru, že sám NS tímto ne/relevantnost povahy právní normy neguje, neboť právě 

proto, že ani od dispozitivní právní normy se nebudou moci strany odchýlit takovým zakázaným 

způsobem, o to více by nebylo možné odchýlení se takovým způsobem od normy kogentní (byť 

relativně kogentní).  

Jelikož ovšem, jak z R 10/2019 vyplývá, i jen samotný způsob odchýlení se od zákazu 

v určitých případech bude zpětně určovat povahu právní normy, potvrzuje se tím vyslovená obava 

Berana výše o hypotetickém výsledku aplikace ad hoc a strádání znaku obecnosti právní normy. 

 
574 R 10/2019. 
575 Blíže viz R 10/2019. 
576 „…ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy jakožto způsobu zastupování společnosti členy jejího 

statutárního orgánu odporuje zákonu (§ 1 odst. 2, § 164 odst. 2 o. z.) a zjevně porušuje právo týkající se postavení 

osob, tedy i veřejný pořádek. Není pochyb o tom, že smysl a účel právních norem chránících veřejný pořádek 

vyžaduje, aby právní jednání je porušující byla neplatná (srov. i důvodovou zprávu, s. 690).“ 10/2019. 
577 K nesprávnosti tohoto závěru viz výše v kapitole 4. 2 Veřejný pořádek a jeho význam.   
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Nelze než vyslovit obavu nad takovou konstrukcí i důsledky. V daném rozhodnutí nebyly 

stanoveny další bližší podmínky klasifikace povahy právní normy jako absolutně kogentní, což je 

rovněž ke škodě rozhodnutí. Jeví se z celkové argumentace, že NS měl v úmyslu přiznat absolutně 

kogentní povahu v daném případě posuzovaným normám upravujícím způsob jednání právnické 

osoby. Výslovně to v rozhodnutí ovšem neuvedl. Jsem tudíž vzhledem k výše uvedeným 

výhradám názoru, že je nutno přistupovat k daným závěrům (zejména stran klasifikace absolutní 

kogentnosti) obezřetně a zaujímat výklad spíše restriktivní, neboť jiný postup by mohl vést 

k rozchodu se základním myšlenkovým přístupem o. z. hlásajícím jako stěžejní zásadu autonomii 

vůle578 a dbajícím na dispozitivnost právní úpravy579, jakož i spíše platnost jednání, nežli jeho 

neplatnost (ust. §574 o. z.).  

K problematice formulace ust. §1 odst. 2 o. z. Pelikánová, Pelikán uvádí, že se jedná o 

formulační chybu, neboť dle současné formulace tohoto ustanovení by kogentními byla pouze ta 

ustanovení, která to o sobě výslovně stanoví a ve zbytku by odchylka byla možná obecně vždy, 

pouze by nesměla porušit zákonný zákaz v části věty za středníkem. Ne/porušení zákazů v části 

věty za středníkem by ovšem bylo nutno zkoumat vždy ad hoc, nikoli obecně pro určité zákonné 

ustanovení, což by bylo v rozporu s právní jistotou, neboť by byl soudce pasován do role 

zákonodárce580 (shodně viz obava o hypotetickém výsledku aplikace ad hoc vyslovená Beranem 

výše). Proto dospívají k závěru, že se: „nezakazují tedy ve skutečnosti ujednání porušující dobré 

mravy atd. (resp. zakazují se jinými ustanoveními), ale stanoví se kogentní povaha zákonných 

ustanovení, jestliže by přípustnost odchylky dohodou stran vedla k porušení dobrých mravů, … Že 

tu tedy jde o ustanovení, u kterých by samotná přípustnost od nich odchylné úmluvy (ať už by 

taková úmluva byla jakákoli) vedla k porušení dobrých mravů, …“ 581. Tento závěr podporuje i 

názor NS vyslovený v R 10/2019 o absolutně kogentní povaze určitých právních norem, byť tento 

vnímá působnost ustanovení, jeví se, širší, když pod přímý výslovný zákonný zákaz dle ust. § 1 

odst. 2 část věty za středníkem, řadí i právní normy, u nichž nemá být významná povaha právní 

normy, nýbrž zásadně způsob odchýlení se.582 

 
578 „Tak se vzájemně doplňují dvě hlavní zásady soukromého práva: zásada autonomie vůle a neminem laedere.“ 

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 

2012. s. 65.  
579 „Důraz se klade na dispozitivitu ustanovení soukromého práva jako na zásadu, zatímco kogentní ustanovení jsou 

výjimečná.“ ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012. s. 60. 
580 Blíže viz Pelikánová, Pelikán, in: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 15. 
581 Tamtéž s. 15. 
582 „V případě přímého zákazu zákon výslovně určuje, že se určité jednání zakazuje. Příkladem přímých výslovných 

zákazů je právě ustanovení § 1 odst. 2 část věty za středníkem o. z., jež zakazuje ujednání porušující dobré mravy, 

veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob. Povaha právní normy, od níž se taková ujednání odchylují (tj. 
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Nutno uzavřít, že dikci zásadního ustanovení § 1 odst. 2 o. z. nepovažuji za vhodnou583. 

Přináší řadu zásadních otázek a těžkostí, jak možno pozorovat z výkladu výše. Tím se dané 

ustanovení dostává minimálně do rozporu s principem právní jistoty. Mám za to, že v tomto 

smyslu může až balancovat na hraně ústavnosti, neboť svou nejasnou konstrukcí přispívá k 

relativizaci fundamentální právní otázky povahy právní normy, která není jen teoretickou debatou, 

ale opravdu zásadní otázkou každodenních právních jednání osob.  

Z pohledu této práce konstatuji, že dobré mravy, veřejný pořádek (a postavení osob), jeví se, 

nutno pokládat za významný limit vůbec možnosti dovolené vlastní normotvorby osob 

v soukromém právu, a současně jsou zásadním limitem způsobu takové vlastní normotvorby. 

Vzhledem k jejich zařazení do tak zásadního interpretačního ustanovení jako je ust. §1 odst. 2 o. 

z. (s eventuálním širokým přesahem i do právních úprav speciálních při absenci vlastní speciální 

úpravy) nabývá jejich postavení v celém soukromém právu zvláštní důležitosti.     

Souhlasím v obecnosti se závěrem vysloveným v R 10/2019, že normy chránící veřejný 

pořádek jsou normami kogentními. Kogentními mají být klasifikovány právě vzhledem 

k problematice, kterou upravují a chrání. Kogentní povahu norem potvrzuje i Tichý: „V prvé řadě 

má veřejný pořádek funkci interpretačního pravidla; a to ve vztahu k rozlišování mezi dispozitivní 

a kogentní úpravou. Jinak řečeno, je nástrojem ke klasifikaci právní normy jako kogentní. Jestliže 

je totiž pochybné, zda má určitý předpis kogentní charakter, je třeba zvážit, zda slouží veřejnému 

pořádku – a v kladném případě je jeho charakter kogentní.“584  

Veřejný pořádek a dobré mravy jsou zásadními hodnotícími kritérii při posuzování jednak 

samotné ne/platnosti právního jednání, jednak při stanovení, zda bude nutno jednání prohlásit za 

neplatné absolutně či relativně. Další výklad tudíž pohlíží na ne/platnost právního jednání 

výhradně z pohledu dobrých mravů a veřejného pořádku.  

O. z. prohlašuje dle ust. § 580 o. z. za neplatné právní jednání, které: 

- se příčí dobrým mravům, 

- odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, 

- zavazuje k nemožnému plnění. 

 
zda jde o právní normu absolutně či relativně kogentní anebo o právní normu dispozitivní), přitom není významná. 

Jinak řečeno, ani od dispozitivní právní normy se strany nemohou odchýlit způsobem popsaným v § 1 odst. 2 části 

věty za středníkem o. z. Je-li však možno jakoukoliv odchylku od určité právní normy považovat (per se) za porušující 

dobré mravy, veřejný pořádek či právo upravující postavení osob, lze takovou právní normu kvalifikovat jako 

(absolutně) kogentní.“ R 10/2019. 
583 Např. Lavický ji označuje za nešťastnou – blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 

1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 19.    
584 TICHÝ, L. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1488. 
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Dále ovšem rozeznává tři důvody absolutní neplatnosti, k níž je soud povinen přihlédnout 

v souladu s dikcí ust. § 588 o. z. i bez návrhu, a to:  

- zjevný rozpor s dobrými mravy, 

- rozpor se zákonem, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, ovšem současně za 

podmínky zjevného narušení veřejného pořádku, 

- počáteční nemožnost plnění.  

Vzhledem k filosofii právní úpravy o. z. hlásající povinnost hledět na jednání jako na platné, 

nežli jako na neplatné, je nutné přistupovat k posuzování právního jednání jako absolutně 

neplatného výjimečně a v jednoznačných situacích. „Právní úprava neplatnosti právních jednání 

vychází ze zásady (formulované v ustanovení § 574 o. z.), že je namístě hledat spíše důvody pro 

platnost právního jednání než pro jeho neplatnost („potius valeat actus quam pereat“, nebo také 

„in favorem negotii“), která – jak se uvádí v důvodové zprávě k § 574 až 579 o. z. - odpovídá 

povaze soukromého práva a rozumné potřebě běžných soukromých občanských styků. O 

(absolutní) neplatnost právního jednání, k níž soud přihlédne i bez návrhu (tj. aniž by oprávněná 

osoba musela neplatnost právního jednání namítnout), půjde podle této právní úpravy jen 

výjimečně (pravidlem je neplatnost relativní, kterou musí namítnout oprávněná osoba), a to v 

případě neplatného právního jednání, které – jak vyplývá z ustanovení § 588 o. z. - se zjevně příčí 

dobrým mravům, nebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, anebo které 

zavazuje k plnění od počátku nemožnému.“585 

Část problematiky pojednávající zejména o normách chránících veřejný pořádek a jejich 

posuzování ve smyslu ust. § 580 a § 588 o. z. byla prezentována výše. Vhodno připomenout, že 

intenzita narušení veřejného pořádku (tj. zda bude narušení zjevné, očividné), bude při současném 

splnění dalších zákonných podmínek (konstatování rozporu se zákonem, pokud to smysl a účel 

zákona vyžaduje) důvodem pro prohlášení absolutní neplatnosti právního jednání ve smyslu ust. § 

588 o. z.; naopak nikoli zjevné narušení veřejného pořádku (při konstatování rozporu se zákonem, 

pokud to smysl a účel zákona vyžaduje) může vést toliko k neplatnosti relativní. To potvrzuje i 

judikatura. „Je-li právní jednání neplatné pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 580 odst. 1 

o. z., jde o neplatnost absolutní v případě, že právní jednání „zjevně narušuje veřejný pořádek“ 

(§ 588 věta první o. z.); jestliže takové právní jednání veřejný pořádek nenarušuje nebo jestliže se 

nejedná o narušování „zjevné“, je právní jednání i v tomto případě neplatné jen relativně.“586 

 
585 Rozsudek NS ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4172/2016, publikován pod R 88/2018. 
586 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1961/2019. 
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Pokud by právní jednání narušovalo veřejný pořádek, ale nebylo v rozporu se zákonem ani 

s dobrými mravy, pak bude nutné přijmout hypotetický závěr o platnosti právního jednání, neboť 

veřejný pořádek sám není uveden pod důvody neplatnosti, ale je posuzován v souvislosti 

s rozporem se zákonem587.   

Rovněž u dobrých mravů je určující skutečností pro deklarování konkrétního druhu 

neplatnosti, zda bude rozpor s dobrými mravy zjevný (absolutní neplatnost) či nikoli (možná 

relativní neplatnost za podmínek ust. § 586 o. z.), tj. „intenzita“ takového rozporu. „Absolutně 

neplatná jsou však jen ta právní jednání, která se „zjevně příčí dobrým mravům“ (§588). Pro tuto 

kvalifikaci tedy zákonodárce vyžaduje zvlášť nemravná jednání, která jsou s dobrými mravy 

v kvalifikovaném rozporu…“588. 

V souvislosti s pojednáním o problematice dobrých mravů a veřejného pořádku a ne/platnosti 

právního jednání si dovolím ještě jednu poznámku. Právní normy chránící veřejný pořádek se 

mohou v jistých oblastech překrývat s institutem dobrých mravů. Překrývání institutu dobrých 

mravů a veřejného pořádku potvrzuje např. i Tichý589, či Melzer.590  Nabízí se pak ovšem otázka, 

zda bude v takových překrývajících se oblastech soud povinen určité jednání kvalifikovat jako 

rozporné s dobrými mravy či jako porušující veřejný pořádek, když podmínky pro klasifikaci 

neplatnosti nejsou zcela totožné (ust. § 580 o.  z. o veřejném pořádku nehovoří), resp. pakliže by 

jednání bylo možno klasifikovat jako narušení veřejného pořádku i dobrých mravů, ale nešlo by 

klasifikovat jako zjevné, a byla by zvažována aplikace ust. § 580 o. z., pak jak by soud odůvodnil, 

proč aplikuje zrovna dobré mravy, když stejně tak by bylo možno ustanovení podřadit i pod 

veřejný pořádek? Co když by se jedna ze stran dovolávala neplatnosti, druhá by požadovala 

zachování platnosti, žádná z nich by práv nezneužívala, jak by soud odůvodnil spravedlnost 

závěru, že jde např. zrovna o dobré mravy a nikoli o veřejný pořádek? „Na rozdíl od případu 

rozporu právního jednání s dobrými mravy je v případě rozporu s veřejným pořádkem možné dojít 

také k závěru, že právní jednání bude platné, a to přesto, že porušuje veřejný pořádek (srov. § 580 

a výčet důvodů tam uvedený).“591 Samozřejmě se nabízí další úvahy konkrétních okolností 

 
587 I ust. § 547 o. z. stanoví jako povinnost toliko, aby právní jednání obsahem a účelem odpovídalo jak dobrým 

mravům, tak i zákonu. K tomu blíže viz kapitola 4. 2.   
588 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1314. 
589 „Svým charakterem a posláním se princip dobrých mravů a veřejného pořádku velmi blíží, resp. dokonce se 

překrývají.“ Tichý, L. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 

až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1489. 
590 „Často bude rozpor s veřejným pořádkem současně představovat i rozpor s dobrými mravy, zejména tam, kde má 

příslušná norma původ v etických a mravních základech naší společnosti.“ MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský 

zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 61. 
591 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 192. 
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případu, ne/možné dovození rozporu se zákonem?, (i smyslem a účelem?), úvahy stran dotčených 

zájmů, nemyslím si ovšem, že by taková situace nemohla nastat a domnívám se, že i tato skutečnost 

nepřímo poukazuje na nikoli jistou provázanost problematiky veřejného pořádku při posuzování 

platnosti právního jednání.  

Tichý dále k veřejnému pořádku a jeho souvislosti s dobrými mravy uvádí, že „Rozdíl mezi 

nimi je v jejich zásadní orientaci. Jak již bylo zmíněno, slouží dobré mravy k ochraně především 

soukromých zájmů. Veřejný pořádek má na mysli ochranu obecných hodnot, a především 

veřejného zájmu.“592 V obecnosti lze s tímto závěrem souhlasit a možná právě tento základní 

odlišovací znak by pro svou elegantní jednoduchost mohl pomoci rozklíčovat i ony překrývající 

se oblasti, resp., být v tomto smyslu argumentační pomůckou k vysvětlení, kterému zájmu nutno 

dát přednost, pakliže by taková nutnost skutečně vyvstala.  

Jak je z výše uvedeného zřejmé, dobré mravy a veřejný pořádek zaujímají v občanském právu 

zásadní postavení. Zatímco u pojmu dobrých mravů nevzniká zásadní pochybnost o jejich obsahu, 

u pojmu veřejný pořádek je tomu spíše naopak. Za přínos nové právní úpravy považuji právě onen 

podstatný význam, který je dobrým mravům nejen jako právní zásadě v občanském právu přiznán. 

Výhrady k normování veřejného pořádku v o. z., jakož i k zákonné konstrukci ust. § 1 odst. 2 o. z. 

obecně, jsem uvedla výše. Soudům je danou konstrukcí uložen nelehký úkol, aby se vypořádaly 

s tím, jak zobecnit postup určení povahy právní normy tak, aby nevymizela obecnost právní normy 

a aby se skutečně jednou nestalo jedno a totéž pravidlo v právní normě obsažené dispozitivní a 

jednou kogentní, vše při vědomí, jak ustanovení zní a že je stále soudcem v kontinentálním 

právním systému, a zároveň při zohlednění skutečnosti, komu jsou normy občanského práva 

určeny. O to více bude soud povinen komplexně zvažovat všechny působící zásady a dotčené 

zájmy tak, aby dostál požadavku ochrany hodnot, ke kterým se o. z. hlásí. Úkol to není lehký a je 

nutno se jej chopit s velkou dávkou úcty a pokory ke složitosti problematiky.    

 
592 Tichý, L. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1489. 
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5. Exkurs do speciálních právních problematik  

V úvodu bylo naznačeno, že předmětem mého bádání bude rovněž (vzhledem k názvu 

disertační práce) pohled na vybrané speciální právní úpravy v rámci odvětví práva soukromého. 

Volba byla od počátku pro úzkost vazeb na právo občanské jasná; v této kapitole se tak zaměřuji 

na exkursy do právní úpravy práva rodinného, pracovního a obchodního. Pro zachování nosného 

tématu práce jsou speciální právní problematiky nahlíženy zvláště z pohledu jejich vazby na právo 

občanské. V jednotlivých kapitolách této části sleduji vztah hlavních pramenů právních úprav 

(resp. u práva rodinného na vztah části 2. o. z., k obecné právní úpravě zásad zvláště v části první 

o. z.), samostatnou pozornost věnuji po vzoru pojednání obecných postavení a významu dobrých 

mravů a veřejného pořádku v těchto speciálních právních úpravách a hledáním relevantních 

hledisek nápomocných pro řádné určení povahy právní normy v té které oblasti.  

Po vzoru pojednání občanskoprávních se v této části práce věnuji vymezení postavení 

slabšího, a to v právu pracovním a obchodním. U práva rodinného se věnuji ochraně oblasti 

nejlepších zájmů dítěte a oblast ochrany slabšího již zvláště neakcentuji, lze proto odkázat na 

obecná pojednání o této zásadě. Na problematiku ochrany slabší strany se koncentruji z pohledu 

vztahu speciálních úprav a o. z., přičemž úvahy o obecném pojetí ochrany slabšího, jejích mezích 

a deficitech současné právní úpravy v o. z., jsou uvedeny v kapitole 3. 3 Ochrana slabší strany.  

V každé ze speciálních právních úprav se dále věnuji vztahu zásad zde působících 

k obecným zásadám, případně poukazuji na některé problematiky speciálních zásad v té které 

oblasti působících, které považuji buď v dané oblasti za stěžejní vzhledem k tématu práce (zásada 

zvláštního zákonného postavení zaměstnance vzhledem k zaměření na určení povahy právních 

norem) nebo pro své důsledky za zřetele hodné (např. u zásady loajality jako speciálního projevu 

poctivosti možnost doplnění vůle stran o nepsané povinnosti), k tomu podrobněji dále.      

    

5.1. Stručný exkurs do rodinně právní problematiky 

Rodinné právo593 se stalo s účinností od 1. 1. 2014 součástí právní úpravy v občanském 

zákoníku. Přesto si však nadále oprávněně nese svá specifika zvláštní právní úpravy, a to 

s ohledem na ochranu zájmů a hodnot, které jsou jejím předmětem (zejména rodina, rodičovství, 

ne/zletilé děti, manželství). Tato skutečnost se odráží i v problematice právních zásad v právu 

 
593 Resp. základ rodinněprávní úpravy, když pod pojmem rodinné právo je nutno rozumět soubor všech právních 

norem upravujících rodinně právní problématiku. Tato práce nahlíží toliko na vztah základních pramenů právní 

úpravy, tj. na vztah části druhé o. z. prezentující základ rodinně právní úpravy a části první o. z. jako základu obecné 

soukromoprávní úpravy. 
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rodinném. Vedle obecných občanskoprávních zásad zde působících (zejména autonomie vůle, 

ochrany slabší strany – zde nejen dítěte, ale např. i jednoho z manželů; dobrých mravů, zákazu 

zneužití práva), tu nalezneme i zásady specifické pro tuto oblast594. „Vedle výše uvedených 

obecných principů rodinného práva je třeba zmínit i zvláštní principy, ovládající klíčové instituty 

rodinného práva, např. princip rozlučitelnosti manželství (§ 755), který je rozvedením obecného 

principu, dle kterého „nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenství“, či nespotřebního 

charakteru výživného, které mají povinnost poskytovat rodiče svým dětem (§ 915, 917).“595 Pro 

zachování nosného tématu předkládané práce nepojednávám o těchto specifických rodinně 

právních zásadách, věnuji se pouze jejich jistým aspektům.  

V této kapitole se koncentruji na vybrané problematiky vztahující se k občanskoprávní 

úpravě, a to na nejdříve na definování ochrany jistých rodinně právních hodnot jako zvláště 

chráněných a významu takového zákonného prohlášení, dále se věnuji významu zásady autonomie 

vůle v právu rodinném, resp. jejímu aspektu v podobě určení povahy právních norem. Stranou 

pozornosti nemůže zůstat ani problematika významu pojmu veřejný pořádek a dobré mravy 

v právu rodinném, a to nejen v souvislosti s určením povahy právní normy (ust. § 1 odst. 2 o. z.), 

ale i pro celkový význam těchto pojmů v právu soukromém.            

O. z. považuje ochranu rodiny, rodičovství a manželství za prioritu a zdůrazňuje, že tyto 

instituty jsou pod zvláštní zákonnou ochranou (§ 3 odst. 2, písm. b) o. z.). Byť je vyjádření těchto 

stěžejních hodnot jsoucích pod zvláštní ochranou normováno v základním zákonném ustanovení 

pojednávajícím o zásadách v soukromém právu, nejedná se dle Pelikánové, Pelikána o právní 

zásadu jako takovou. „Ať už písm. a) a b) považujeme za hodnoty, nebo politiky, jistě se nejedná o 

právní principy.“596 A dodávají, že rodinu a rodičovství chrání čl. 32 Listiny základních práv a 

svobod s tím, že ani v tomto případě se nejedná o právní zásadu, ale o základní právo.597 Naopak 

Melzer je názoru, že ust. § 3 odst. 2, písm. b) o. z. pojednává o právní zásadě.598 

 
594 Králíčková uvádí např. solidaritu a blaho dítěte. Blíže viz. KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo – pojem, 

význam, systém, zásady, prameny, vývoj. Prezentace  dostupná na: 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js12/r_pravo/web/pages/ceske-rodinne-pravo-obecne.html. Tzv. nejlepší 

zájem dítěte (blaho dítěte) je přitom nutno považovat za zásadu pro rodinné právo klíčovou, jak vyplyne z výkladu 

dále. 
595 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. XIX. 
596 Pelikánová, I, Pelikán, R. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 25. 
597 Blíže viz Pelikánová, I., Pelikán, R. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 27. 
598 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 84. 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js12/r_pravo/web/pages/ceske-rodinne-pravo-obecne.html
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I přes připomínku k výběru hodnot599 jsem názoru, že instituty vyjádřené v daném 

ustanovení pod písm. b), jsou výrazem jedněch z nejzásadnějších hodnot, které občanské i rodinné 

právo chrání. Rodina je základní stavební jednotkou lidské pospolitosti a společnosti jako takové. 

„Stěží by bylo možné popřít, že je to stále to nejlepší, co máme, a že zdravá (ve smyslu správná) 

rodina je stále tím rozhodujícím momentem pro zdraví společnosti.“600 Jeví se mi tudíž, že hodnoty 

zde chráněné (rodina, rodičovství, manželství) mají být právě odrazem této skutečnosti. 

Považovala bych za vhodné, aby v daném ustanovení bylo zdůrazněno, že mezi zvláště chráněné 

hodnoty patří i nejlepší zájem dítěte a jeho blaho601 či zvláštní ochrana dítěte602 (dále jen „zájem 

dítěte“). Problematika vztahu dítěte a k dítěti je zčásti zahrnuta do pojmu „rodičovství“, které 

představuje vztah mezi rodiči a dětmi 603 a rovněž do „rodiny“, materie zájmu dítěte se tím ovšem 

zásadně nevyčerpává. Zájem dítěte je přiléhavě akcentován judikaturou Ústavního soudu a má 

zásadní vliv na přístup k ochraně zájmů dítěte, jedná se přitom o dynamický pojem nabývajících 

dalších a dalších významů, včetně akcentu na zvýšenou ochranu procesních práv dítěte, ale i 

v jistém slova smyslu např. na ochranu dítěte před vstupem dítěte do dospělosti „se rdousícími se 

závazky“604 (jako součást blaha dítěte).  

O. z. neuvádí přímo, co onou zvláštní zákonnou ochranou pod písm. b) myslí. Tato se dle 

mého názoru projevuje zejména ve zvláštní právní úpravě jednotlivých rodinně právních institutů 

(vyživovací povinnost, ochrana práva bydlet a práva bydlení apod.). Důvodová zpráva k ust. § 3 

o. z. uvádí: „V druhém odstavci jsou koncentrovány ty právní zásady, k nimž osnova považuje za 

 
599 Viz čl. 32 Listiny, čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. 
600 ELIÁŠ, Karel a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. Praha: 

Linde, 2001. s. 102, bod 1.2. 
601 Čl. 3 Úmluvy o právech dítěte: „1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, 

ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány. 2. 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho 

blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za 

něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná správní opatření. 3. Státy, které jsou smluvní stranou 

úmluvy, zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standardům 

stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého 

personálu, jakož i kompetentního dozoru.“ 
602 Čl. 32 LZPS:  

„(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. 

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. 

(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou 

být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 

(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 

(6) Podrobnosti stanoví zákon.“ 
603 ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 

právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 69. 
604 K tomu viz judikatura ÚS v této kapitole dále.  
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správné se soustředěně přihlásit. Sleduje se při nich hodnotová stupnice, k níž celá stavba 

zákoníku lne.“605 

Ve vztahu k ustanovení pod písm. b) by se tudíž dalo říci, že jde o zákonodárcem výslovně 

projevenou vůli ochrany jedněch z nevyšších hodnot chráněných o. z. Tento argument by mohl 

být relevantním při odůvodnění rozhodnutí soudu, které hodnotě dát přednost a proč při případné 

kolizi s jinou „rodinně právní“ problematikou (hodnotou), vše po důsledném proporcionálním 

zvážení dotčených zájmů; uvedené přednostní postavení by ovšem nemělo onu relevanci, pokud 

by v kolizi dotčené hodnoty byly právě ony rovnocenně postavené hodnoty z daného ustanovení 

písm. b). V případě, kdy by jednou z dotčených hodnot byl zájem dítěte, nalézané řešení by rovněž 

směřovalo k vážení dotčených zájmů, v zásadě ovšem lze zvažovat preferující zájem dítěte jako 

přednostní hledisko „Ústavní soud přitom byl veden závazkem plynoucím z čl. 3 odst. 1 Úmluvy o 

právech dítěte, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb., vyžadujícím, aby zájem dítěte (v anglickém 

originálním znění "the best interests of the child") byl předním hlediskem při jakékoli činnosti 

týkající se dětí, včetně činnosti soudů.“606 Již tento fakt svědčí o oprávněnosti názoru o vhodnosti 

zařazení zájmu dítěte mezi zvláště chráněné hodnoty dle písm. b).  

Dále by mohlo být možné vnímat dané prohlášení zvláštní zákonné ochrany rodiny, 

rodičovství a manželství v kontextu k jiným obecným zásadám (resp. chráněným hodnotám) 

v právu občanském, a v případě jejich možného střetu podpořit úvahy o přednosti zvláště 

chráněné hodnoty, a to vzhledem k výslovně vyjádřené vůli zákonodárce k ochraně jako jedné z 

hodnot nejvyšších 607, 608. 

Zásadami chráněné hodnoty jsou vyjádřeny i v jiných zákonných ustanoveních (např. v ust. 

§§ 6, 7, 8 o. z.), což akcentuje i sama důvodová zpráva609. Povinnost ochrany zásadami chráněných 

hodnot bude ovšem vyplývat i ze zákonného odkazu v ust. § 3 odst. 3 o. z.  

Přesto však asi není většího důvodu pochybovat, že právě hodnoty normované v písm. b) 

daného ustanovení mají zvláštní význam pro každého člověka a mohou aspirovat na ochranu 

hodnot nejvyšších.    

 
605 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: 

Sagit, 2012. s. 65. 
606 Nález ÚS ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18. 
607 Což by možná mohlo plynout i ze speciality chráněné hodnoty v rámci právě právní úpravy rodinně právní vůči 

obecné problematice občansko právní. 
608 V ust. § 3 odst. 2 je zdůrazněna zákonodárcova vůle k ochraně i jiných hodnot - života, zdraví, …(písm. a) a 

vlastnictví (písm. e). Ovšem pouze u písm. b) zákonodráce vyslovil vůli ke „zvláštní zákonné ochraně“. Jeví se tudíž, 

že ona „zvláštní“ ochrana mohla by nabýt na relevanci právě při odůvodňování kolize dotčených hodnot.  
609 „Důraz na obecné zásady právní však osnova zákoníku podtrha i na jiných místech a některé další zásady zvlášť 

zmiňuje jinde (např. zákaz šikany, ochranu dobré víry).“ ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou 

důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 2012. s. 65. 
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V komentářové literatuře se objevil v mnoha směrech přiléhavý názor vyjadřující se k 

„hodnotové stupnici“610 zmíněné v důvodové zprávě. Pokud ovšem tato odborná literatura uvádí, 

že pro důvody absence dalších stěžejních zásad a těžko dohledatelný systém nemohou hodnoty 

v něm vyjádřené mít automaticky vyšší váhu než jiné hodnoty zasluhující ochrany611, domnívám 

se, že jej nelze učinit tak kategoricky.  

Ve vztahu k hodnotám prezentovaným pod písm. b) předmětného ustanovení musím říci, 

že jistou logiku vyšších hodnot spatřuji, neboť rodina a rodičovství jsou skutečně jednou 

z nejcennějších: „I přes vysoký počet rozvodů a zvyšující se počty párů, které spolu v Česku žijí 

bez oficiálního manželského spojení, považuje 96 procent Čechů spokojenou rodinu a stabilní 

rodinné zázemí za nejvyšší životní hodnotu.“612 Ke stabilitě rodiny613 (při primárním zaměření se 

na stabilní vztah rodiče a děti) a stabilnímu rodinnému zázemí (ve smyslu klidných a pevných 

rodinných vztahů), tj. i k vedení opatrovnického řízení a vydávání rozhodnutí tak, aby přispělo ke 

zklidnění těchto rodinných vztahů a aby mohlo být na dlouhá léta dobrým podkladem pro takové 

stabilní uspořádání, by měla rozhodovací praxe v oblasti rodinného práva směřovat. V tomto 

smyslu mám za to, že hodnota zvláštní ochrany rodiny a rodičovství (a jejich zákonné vyjádření 

v daném ustanovení), může mít svůj význam při rozhodování problematiky s rodinou a 

rodičovstvím související, může být jistým apelem zákonodárce vůči rozhodovací praxi pro 

nalézání práva směrem k ochraně těchto hodnot, k přispění zajištění oné lidmi zvláště pociťované 

potřeby stability rodiny (např. větším působením soudu na rodiče již i před zahájením řízení, vyšší 

mírou nařizovaných mediací a důslednějším využíváním postupů zejména dle ust. §474 z. ř. s., 

citlivým a důsledným respektem k participačním právům dítěte, zvážením všech dotčených zájmů 

a aspektů daného případu).  

Stejný argument nejvyšších hodnot ve smyslu písm. b) uspěje, byť se to pro současné 

společenské poměry nemusí na první pohled jevit zřejmým, i u manželství. Dané ustanovení je 

možno vnímat nejen jako prohlášení o tom, že tu jsou např. zákonná ustanovení chránící jednoho 

z manželů před dluhy toho druhého či chránící bydlení apod. tj. ve smyslu zvláštních zákonných 

ustanovení chránících nejen manželství, ale i manžele mezi sebou navzájem, ale i mohlo by být 

vnímáno též jako apel pro rozhodovací praxi směrem k ochraně samotného institutu 

 
610 Podrobně viz část 2, kapitola 2. 1. 
611 Blíže viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 58. 
612Https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pro-absolutni-vetsinu-cechu-je-nejvyssi-hodnotou-stabilni-rodina-

40215429. 
613 „Co je rodina, je poněkud sporné, recentně je traktována jako dvougenerační, i když třígenerační je ve skutečnosti 

velmi častým jevem. Problém naší rodiny ovšem není ve směru dolů (rodiče-děti),…“ ZUKLÍNOVÁ, M. In: 

ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 4.  

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pro-absolutni-vetsinu-cechu-je-nejvyssi-hodnotou-stabilni-rodina-40215429
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pro-absolutni-vetsinu-cechu-je-nejvyssi-hodnotou-stabilni-rodina-40215429
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manželství. Takový apel by mohl být důvodem pro častější nařízení povinnosti soudem k setkání 

s mediátorem, případně pro vyšší míru působení soudu na rozvádějící se pár (toliko pouze ve 

vhodných případech!) tak, aby rozvod nebyl jen „formalitou“. Dostálo by se tak podstatě a vážnosti 

institutu manželství, kterou by měl nadále zastávat, neboť i tento institut pro mnoho osob stále 

představuje jistou formu stability rodiny. Uvážený postup soudu (pouze v takových vhodných 

případech) účinně využívající zákonné postupy (mediace) a citlivé psychologické působení, by se 

neměly ocitnout v rozporu se zásadou rozlučitelnosti manželství, resp. by naopak mohly být 

vhodným postupem možného naplnění podstaty takových zásad (zvláštní ochrany manželství ve 

všech jejích aspektech vs. rozlučitelnosti manželství až jako následného řešení, není-li již možné 

zvláště chráněnou hodnotu manželství zachovat). 

Argumentaci ust. § 3 odst. 2 písm. b) o. z. ve vztahu k zvláště chráněné hodnotě manželství 

podal Ústavní soud v nálezu ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1587/17. V daném případě bylo 

předmětem ústavní stížnosti stěžovatelky tvrzení, že ačkoli před vstupem do manželství učinila 

všechny zákonné kroky k ochraně svého majetku před dluhy snoubence, nebyla jí ze strany 

exekutora ani obecných soudů tato ochrana poskytnuta a její majetek byl pro dluhy manžela 

exekučně postižen. Smlouva o zúžení společného jmění manželů byla uzavřena poctivě a 

zákonným způsobem, byla zapsaná do veřejné evidence. Stěžovatelka přiléhavě tvrdila, že: „V 

případě akceptace takového závěru by bylo nutné konstatovat, že právní úprava neposkytuje 

žádnou ochranu osobě uzavírající manželství s dlužníkem a nesezdané soužití majetkově před 

manželstvím preferuje.“614 Ústavní soud dal stěžovatelce za pravdu a uvedl: „Již v tomto bodě 

Ústavní soud souhlasí se stěžovatelkou, že hlavním účelem manželství podle § 655 občanského 

zákoníku je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Podle § 3 odst. 2 

písm. b) občanského zákoníku rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany. 

S přihlédnutím k principu racionálního zákonodárce i k povinnosti zakotvené v § 2 odst. 2 

občanského zákoníku opírat se při aplikaci a interpretaci soukromoprávních ustanovení nejen o 

vlastní smysl slov, nýbrž zejména o zjevný úmysl zákonodárce, lze konstatovat, že účelem 

manželství v žádném případě nemůže být placení dluhů druhého manžela vzniklých před 

uzavřením manželství. … Ústavní hodnota, jež by při tomto výkladu měla být chráněna, je právo 

na soudní ochranu a právo manžela i po uzavření manželství vlastnit majetek. Právě tato pravidla 

je třeba užít i při výkladu citovaných ustanovení, zejména § 719 odst. 2 a § 732 občanského 

zákoníku…. Ze smlouvy uzavřené mezi stěžovatelkou a vedlejším účastníkem 2) lze jednoznačně 

dovodit vůli zejména stěžovatelky nebýt po uzavření manželství negativně dotčena již existujícími 

 
614 Nález ÚS ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1587/17. 



 

167 

 

 

dluhy svého nového manžela. Takto vymezený účel smluvní úpravy je zcela legitimní a legální, 

plně vyhovující právu člověka brát se o vlastní štěstí zakotvenému v § 3 odst. 1 občanského 

zákoníku…. Ze závazku státu na poli ústavní záruky a ochrany rodičovství a rodiny (čl. 32 odst. 

1 Listiny) vyplývá, že soudy jsou povinny vykládat příslušná ustanovení hmotného i procesního 

práva (§ 719 odst. 2 občanského zákoníku a § 262a občanského soudního řádu) tak, aby snoubenci 

nebyli odrazováni od vstupu do manželství majetkovými obavami. … Žádným způsobem nelze 

dovodit, že ochrana poskytovaná manželství by měla být menší, než ochrana poskytovaná rodinám 

neformálním.“615 Ústavní soud zde přiléhavě s odkazem na zákonná ustanovení o účelu manželství 

a s odkazem na zvláštní ochranu rodiny, rodičovství a manželství uzavřel, že je třeba poskytnout 

ochranu vlastnickému právu stěžovatelky před ochranou pohledávek věřitelů, když manželé učinili 

všechny zákonné kroky k tomu, aby manželka nebyla výlučnými dluhy manželka vzniklými před 

manželstvím zatížena, přičemž postupovali poctivě, legitimně a legálně. Nebylo zde žádného 

důvodu, aby nenastoupily zákonem předvídané účinky ochrany manžela před dluhy druhého 

z manželů. Pokud by tomu bylo naopak, pak by nemusela vůbec existovat zákonná ochrana 

v podobě modifikace společného jmění manželů. Skutečně by tím docházelo k destrukci institutu 

manželství, neboť by byli lidé od manželství odrazováni absencí právní ochrany před dluhy 

druhého z partnerů. Skutečný hlavní účel manželství je a musí být zcela jiný. V tomto případě se 

dostal do kolize zájem věřitele a zájem manželky (jejich vlastnická práva), oba zákonem chráněné. 

Jak ovšem i přiléhavě akcentoval Ústavní soud, věřitel je zákonem chráněn proti krácení majetku 

a proti nepoctivému jednání, nikoli proti poctivému jednání manželů. 

Mám za to, že lze obecně z daného rozhodnutí ÚS uzavřít, že právě pro zvláštní zákonnou 

ochranu hodnoty manželství a rodiny, je třeba vykládat i ostatní zákonná ustanovení tak, aby 

podstata těchto institutů a důvěra v nastoupení jejich zákonem předvídaných účinků při 

poctivém a zákonném postupu, nebyla ohrožena jinými kolidujícími ustanoveními a hodnotami. 

Zákonná ustanovení se mají vykládat v souladu s jasným apelem zákonodárce směrem k ochraně 

jedněch z nejvyšších hodnot tak, aby z obavy o nedostatečnou ochranu, nebyli lidé (zde) od 

manželství odrazováni. Rozhodnutí považuji za velmi zdařilý příklad racionálního výkladu 

zákonných ustanovení a ochrany kolidujících hodnot.           

 Mám za to, že „zájem dítěte“ by byl pro naprostou většinou společnosti ospravedlnitelným 

důvodem pro zařazení pod ochranu v ustanovení §3 odst. 2, písm. b). Nejen proto, že jsou děti tou 

nejvyšší hodnotou naprosté většiny lidí, ale i z důvodu, že děti jsou zranitelné, mohou být 

manipulovány, jsou lehce ovlivnitelné, bývá tendence je brát jako objekt práv bez dostatečného 

 
615 Nález ÚS ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1587/17. 
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respektu k jejich názoru i k nim samotným, a již proto je třeba je zvláště chránit; danému 

ustanovení by tudíž, když je již v o. z. tímto způsobem normováno, a mělo by mít jistý význam, 

ochrana dětí „slušela“. To prohlašuji i při (přes) vědomí, že zájem dětí chrání mnohé mezinárodní 

úmluvy, jichž jsme signatáři a že i text občanského zákoníku zájem dítěte dbal, když mnohá 

ustanovení jeho textu byla téměř doslovně převzata z Úmluvy o právech dítěte.616  

Relevantnost hodnoty ochrany zájmů dítěte prostupující snad všemi rodinně právními 

instituty lze demonstrovat i na bohaté literatuře617 a judikatuře Ústavního soudu618. Neboť není 

rozbor této problematiky nosným tématem této práce, pro ilustraci zásadnosti tohoto pojmu 

poukazuji toliko na dva aspekty této problematiky, které považuji za velmi aktuální, a sice 

problematiku tzv. „participačních práv dítěte“ a „ochranu dítěte před vstupem do dospělosti se 

rdousícími se závazky“.  

Motivem snah Ústavního soudu u tzv. participačních práv dítěte je apel na obecné soudy, 

aby dítě již nebylo bráno jako pouhý objekt práv, ale jako lidská bytost s tomu odpovídajícími 

 
616 Blíže viz ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: 

Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 24. 
617 Např. KORNEL, M. Princip nejlepších zájmů dítěte. In: Dny práva 2011 – Days of Lax 2011. Deklarace, Charty, 

Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva. Masarykova Univerzita, Brno. 2012. s. 

56 a násl.; zvláště literatura a judikatura Kornelem zmíněná.   
618 Z poslední doby stojí za upozornění nález ÚS ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 950/19, bod 52., 53. : „Je tak třeba 

rozlišovat mezi různými kategoriemi právních řízení podle typu dopadu na dítě:  

     - první kategorii tvoří řízení, jejichž účelem je upravit přímo práva či povinnosti dítěte právě jakožto dítěte 

(typicky řízení o péči o dítě a o styku s ním);  

     - druhou kategorii představují řízení, jejichž účelem je upravit práva a povinnosti dítěte, která se však 

bezprostředně nedotýkají jeho statusu dítěte (např. řízení o soukromoprávních závazcích, trestní řízení proti 

mladistvému pachateli atd.);  

     - do třetí kategorie spadají řízení, jejichž účelem není přímo zasáhnout do právního postavení dítěte (přímo 

rozhodovat o jeho právech a povinnostech), ale které mají na dítě zprostředkovaný právní dopad, neboť jejich 

výsledek je nutně a nepominutelně spojen s navazující změnou právního postavení dítěte (např. řízení o vyhoštění jeho 

pečující osoby, na něž buď navazuje řízení o změně péče o dítě či vycestování dítěte za pečující osobou a změna jeho 

trvalého pobytu);  

     - konečně čtvrtá kategorie obsahuje řízení, jejichž účelem není přímo zasáhnout do právního postavení dítěte ani 

na ně nemají zprostředkovaný právní dopad, ale dopadají na něj pouze fakticky (např. shora zmíněné řízení o 

výpovědi z pracovního poměru rodiče pečujícího o dítě, v jehož důsledku se právní postavení dítěte nemění, ale 

fakticky se může měnit např. ekonomický status jeho rodiny).  

U první kategorie řízení je nejlepší zájem dítěte prakticky vždy rozhodujícím kritériem, které musí rozhodovací orgán 

vzít v úvahu. U druhé kategorie a třetí kategorie je nejlepší zájem dítěte zcela zásadním kritériem, nicméně ten může 

být převážen konkurujícím zájmem, typicky oprávněným zájmem jiného jednotlivce požívajícího rovněž ochrany 

základních lidských práv a svobod (např. v občanskoprávním sporu mezi dítětem a třetí osobou), ale i dostatečně 

významným zájmem veřejným (např. na uložení trestního opatření mladistvému pachateli, který spáchal mimořádně 

závažné provinění). U třetí kategorie se přitom otevírá širší prostor pro převážení jiným konkurujícím zájmem než u 

druhé kategorie, neboť se zde nestřetává jen zájem dítěte na jedné straně a jiný zájem na straně druhé, ale zájem dítěte 

je jen jedním, byť nepochybně významným, z vícera zájmů různých dalších subjektů, mezi kterými je třeba vyvažovat 

a které mohou být stejně významné či dokonce významnější. U čtvrté kategorie není zásadně povinností rozhodujícího 

orgánu přihlížet k nejlepšímu zájmu dítěte, s výjimkou případů, kdy pozitivní právní úprava výslovně s ochranou 

zájmů dítěte počítá.“ 
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právy a respektem. V nálezu ÚS sp. zn. II. ÚS 725/18 Ústavní soud judikoval, že: „Ústavní soud 

přitom byl veden závazkem plynoucím z čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, vyhlášené pod č. 

104/1991 Sb., vyžadujícím, aby zájem dítěte (v anglickém originálním znění "the best interests of 

the child") byl předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, včetně činnosti soudů. Toto 

ustanovení, které má i procesní aspekt [viz obecný komentář Výboru pro práva dítěte č. 14 k právu 

dítěte, aby jeho nejlepší zájem byl předním hlediskem (čl. 3 odst. 1), ze dne 29. 5. 2013, 

CRC/C/GC/14, body 6 (c) a 85], dopadá samozřejmě i na řízení před Ústavním soudem a jeho 

činnost, stejně jako na činnost všech ostatních orgánů veřejné moci České republiky. Zjistí-li tak 

Ústavní soud, že v přezkoumávaném řízení před obecnými soudy došlo k porušení ústavně 

zaručených práv dítěte, jehož se řízení týkalo, je v souladu s čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte 

povinen zasáhnout. Tak tomu bylo i v projednávaném případě, v němž z napadených rozhodnutí, 

vyjádření kolizního opatrovníka nezletilé v řízení před obecnými soudy a posléze z vyžádaného 

spisu Okresního soudu v Nymburce vyplynulo, že v řízení před okresním soudem a krajským 

soudem nebyla dostatečně respektována participační práva nezletilé vedlejší účastnice zaručená 

čl. 12 Úmluvy o právech dítěte a čl. 38 odst. 2 Listiny. … Ústavní soud konstantně připomíná, že 

v řízení, jež se bezprostředně dotýká nezletilého dítěte, nelze na toto dítě nahlížet jako na pouhý 

objekt, o němž rozhodují jiní, či ho stavět jen do role pasivního pozorovatele událostí, ale je třeba 

jej vnímat jako důležitý subjekt práva a účastníka řízení a takto k němu přistupovat (srov. nález 

sp. zn. II. ÚS 1945/08, citovaný výše, bod 17; či nález sp. zn. II. ÚS 2866/17, citovaný výše, bod 

44). Ústavní soud tak chápe i právo dítěte na slyšení šířeji než jako pouhou možnost vyjádření 

svého názoru na projednávanou problematiku; toto právo je nutno vykládat též v kontextu 

obecnějšího práva být přítomen projednávání své věci a pojímat jej jako důležitou záruku, že o 

právech dětí není rozhodováno bez jejich účasti. Dětem je třeba umožnit účast na řízení, které se 

jich týká, v závislosti na jejich věku a rozumové a citové vyspělosti (nález sp. zn. I. ÚS 3038/16, 

citovaný výše, bod 13; nález sp. zn. I. ÚS 3304/13, citovaný výše, bod 38). Možnost realizace práva 

být přítomen projednání své věci pak mimo jiné předpokládá, že účastník musí být vůbec zpraven 

o vedení řízení ve své věci. … Podle Výboru pro práva dítěte zahrnuje účinné naplnění čl. 12 

Úmluvy o právech dítěte, tedy práva dítěte být slyšeno, pět základních kroků: přípravu, samotné 

slyšení, posouzení schopnosti dítěte, informování dítěte o pozornosti věnované jeho názoru (o váze 

jeho názoru), opravné prostředky/možnosti nápravy (viz obecný komentář Výboru pro práva dítěte 

č. 12 k právu dítěte být slyšeno, ze dne 20. 7. 2009, CRC/C/GC/12, body 40-47). V rámci přípravy 

na slyšení přitom dítě musí být především vůbec informováno o svém právu vyjádřit názor a také 

o tom, jaký vliv bude mít jeho názor na výsledek řízení. Podobně i později, po provedení slyšení 

dítěte, je třeba dítě informovat o výsledku řízení a vysvětlit mu, jak byl jeho názor zohledněn. Na 
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základě této informace se pak dítě může mimo jiné rozhodnout podat stížnost či odvolání. Dítě 

musí mít přístup k opravným prostředkům proti porušení svého práva být slyšeno v rámci soudního 

či správního řízení.“619 Mám za to, že závazek je to skutečně velký a pro soudce se tím otevírá 

nelehká úloha volby vhodnosti postupu při přípravě, zjištění názoru dítěte i při všech dalších 

krocích tak, aby danému požadavku účinné ochrany participačních práv dítěte, bylo skutečně 

dostáno. 

Další oblastí, na kterou bych ráda upozornila pro aktuálnost problematiky, je oblast 

ochrany dítěte ve smyslu jeho práva nevstupovat do dospělosti „se rdousícími se závazky“. K tomu 

se vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 1775/14, které se týkalo případu, 

kdy jelo 12leté dítě se slabým sociálním zázemím načerno, matka mu nedávala dlouhodobě peníze 

a načerno jelo proto, aby se dostalo do školy. Tyto okolnosti měly povinnost obecné soudy dle ÚS 

hodnotit při posuzování nemožnosti vzniku zavinění dítěte k zaplacení smluvní pokuty dle 

přepravních smluv a pro nemožnost vzniku nároků dalších. ÚS totiž velmi racionálně vyšel z úvah, 

co vše je dítě schopno vzhledem k věku pochopit. Že jede na černo a má přitom mít jízdenku ano, 

ale již není schopno pochopit přirážky, procesní důsledky doručování, náklady řízení, zákonné 

úroky z prodlení, náklady exekuce. V soudních řízeních byla přitom vydána rozhodnutí, která 

nabyla právní moci, došlo až k exekuci pohledávek, přitom vše se dělo bez přítomnosti a bez 

jakékoli relevantní obrany. Ústavní soud dále obecně konstatoval, že: „Nicméně i v případě, že 

nefunkčnost rodinných vztahů nebyla prokázána, a že by tedy porušení povinnosti uhradit jízdné 

mohlo být přičitatelné nezletilému dítěti, je třeba si klást otázku, zda si dítě ve věku dvanácti let 

může být vědomo následku spojeného s nezaplacením jízdného, tedy zda povinnost zaplatit 

přirážku k jízdnému, či dokonce hradit náklady řízení o zaplacení této částky, je přiměřená jeho 

rozumové a volní vyspělosti. … je tedy otázkou, zda může dítě samo nést odpovědnost za zaplacení 

smluvní pokuty a případných nákladů řízení. V této souvislosti Ústavní soud podotýká, že na 

základě mezinárodního práva a ústavního pořádku České republiky mají být nezletilí pod zvláštní 

ochranou. … Z těchto mezinárodněprávních závazků pro Českou republiku vyplývá povinnost 

zajistit dětem takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jejich blaho. Dle názoru Ústavního 

soudu se s takovou povinností neslučuje uložení dluhu nezletilému, o jehož existenci se často dozví 

až při jeho vymáhání po dosažení zletilosti, kdy již může být takový dluh - byť zpočátku relativně 

nízký - navýšen o příslušenství a další náklady, které mohou mít rdousivý účinek, a ztěžovat tak 

jedinci vstup do dospělosti. … Ústavní soud je toho názoru, že v projednávané věci bylo úkolem 

soudů zohlednit vázanost dítěte (stěžovatelky) jednotlivými ujednáními smlouvy o přepravě, míru 

 
619 Nález ÚS ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18. 
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jeho zavinění při porušení této smlouvy a chránit zájem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se 

závazky, jimž nemůže dostát. To může vést i k závěru, že řídící zájem dítěte bude nejlépe ochráněn 

tak, že se uplatní spoluodpovědnost jeho rodičů za dluhy vzniklé z jízd načerno.“620 

Na výše uvedené judikatuře Ústavního soudu jsem se pokusila poukázat na moderní trendy 

v oblasti ochrany zájmů dítěte, a tím i nepřímo na zásadní relevantnost této hodnoty (nezasahující 

toliko pouze do typických problematik péče o dítě, rodičovské zodpovědnosti, osvojení apod., ale 

neustále se vyvíjející v dílčích aspektech, včetně např. nutnosti zvažování perspektivy dítěte do 

budoucnosti), která proto měla být, pakliže se již zákonodárce rozhodl k výčtu v ust. § 3 odst. 2, 

písm. b) přistoupit, do tohoto výčtu zahrnuta.    

Přikročíme-li k dalším s občanskoprávními zásadami souvisejícím problematikám v právu 

rodinném, lze konstatovat, že zde, pro specifický předmět úpravy, dochází k legitimnímu potlačení 

zásady autonomie vůle, což nachází svůj odraz i v jednom z jejích projevů, a sice v zásadě 

dispozitivnosti právních norem. Lze konstatovat, že na rozdíl od obecné úpravy zde převažují 

právní normy kogentní, které často zároveň budou, pro úpravu statusové problematiky, normami 

chránícími veřejný pořádek. K problematice uvádí Zuklínová: „…jeho normy jsou zásadně 

kogentního charakteru, dispozitivní jsou jen tehdy, kde zákon výslovně volbu právního režimu 

připouští. Princip autonomie vůle se zde tedy uplatní jen v omezeném rozsahu (§ 1 odst. 2). 

Kogentní povaha rodinně právních norem souvisí s tím, co tyto normy upravují: v případě 

statusových věcí je dán vždy veřejný zájem, ba co víc, tyto normy lze považovat za součást 

veřejného pořádku. U povinností a práv, kde vystupuje dítě, je zase vždy přítomen veřejný zájem 

na ochraně tohoto zvláštního právního subjektu (srov. čl. 32 Listiny). Dispozitivní normy se uplatní 

např. v majetkových věcech manželů, pokud ujednání není na újmu rodiny, která je rovněž zvláště 

chráněna (čl. 32 Listiny).“621  V obecnosti lze se závěry Zuklínové souhlasit a považuji její shrnutí 

problematiky norem rodinného práva za velmi přiléhavé. Pojem veřejného pořádku bude mít 

v rodinně právní úpravě své výraznější postavení a větší legitimitu nejen pro skutečnost, že 

upravuje řadu statusových otázek, ale i pro skutečnost ochrany skupinových zájmů zranitelných, 

tj. dětí. Přesto však bude nutné pojem veřejný pořádek zkoumat pro každou specifickou skupinu 

rodinně právních norem (upravující určitý institut), resp. i pro konkrétní normu, zásadně ad hoc, a 

řádně jej pro daný případ vysvětlit. „…jde o neurčitý právní pojem, jehož vymezení je vždy nutné 

 
620 Nález ÚS ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 1775/14. 
621 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. 

Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 22. 
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vztáhnout ke konkrétní normě, v níž je obsažen, a závisí v každém konkrétním případě na úvaze 

orgánu aplikujícího právo.“622  

K závěru Zuklínové, že „…jeho normy jsou zásadně kogentního charakteru, dispozitivní 

jsou jen tehdy, kde zákon výslovně volbu právního režimu připouští.“623 uvádím, že jsem názoru, 

že přestože testace povahy právní normy může v mnoha případech vést k závěru o kogentní 

povaze, pro absenci výslovného opačného ustanovení od zásady dispozitivnosti normované v ust. 

§ 1 odst. 2 o. z. (jako je tomu u části třetí o. z. §978 o. z.) mám za to, že bude nutno i zde vyjít z 

obecně dovolené dispozitivnosti (§ 1 odst. 2 o. z.), byť v konečném důsledku zřejmě velmi často 

vedoucí právě pro nutnost ochrany dítěte či zvažováno, jeví se možná i obecně případné skupinové 

ochrany slabší strany624, pro statusovou problematiku, k závěru o nutnosti výjimky ve prospěch 

kogentní povahy právní normy. Část odborné veřejnosti hovoří o překonání doktríny úplné 

kogentnosti rodinného práva, vyjma zejména statusové problematiky: „Dále občanský zákoník 

klade dále důraz na uplatňování autonomie vůle. Stanoví, že nezakazuje-li to zákon výslovně, 

mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující 

dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu 

osobnosti (§ 1 odst. 2). Lze říci, že touto dikcí je zcela překonána doktrína úplné kogentnosti 

rodinného práva, vyjma zejména statusových norem upravujících vznik a zánik manželství, 

založení a popírání rodičovství apod.“625 Tamtéž se dále podává (obdobně i Zuklínová), že: 

„Autonomie vůle se v rodinném právu v plném rozsahu projevuje zejména ve věci manželského 

majetkového práva (§ 708 a násl.). Nicméně i zde lze nalézt smysluplné limity, např. jde-li 

o zvláštní režim věcí tvořících obvyklé vybavení rodinné domácnosti (§ 698) či tzv. 

nedisponovatelnost rodinným obydlím (§ 747).“626  

Dalším argumentem pro možnou dispozitivnost právních norem v právu rodinném jako 

základního (výchozího) pravidla (byť s četnými výjimkami kogentními) je nejen vůbec koncepce 

nové právní úpravy hlásící se k autonomii vůle jako vůdčímu principu627, ale i skutečnost, že byť 

 
622 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 125. 
623 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. 

Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 22. 
624 Vzhledem k zaměření této práce je nutno doplnit, že slaší stranou nemusí být pouze dítě. Ochrana slabší strany se 

vyvíjí dymanicky, může jím být v konkrétním případě otec, matka, jindy kdokoli jiný. Na toto poukazuje např. 

KOVÁŘOVÁ, D. Kdo je slabší stranou v rodině. Ochrana slabší strany v českém právu: recenzovaný sborník z 

odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. Praha: HBT, 2016. s. 

58.  
625 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. XIX. 
626 Tamtéž s. XIX. 
627 „Účelem občanského kodexu je umožnit i garantovat svobodné utváření soukromého života, a ponechat tedy co 

nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Proto také osnova klade zásadní důraz na hledisko autonomie vůle.“ 
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je „ve hře“ celá spousta dotčených chráněných zájmů (např. u výživného udává Elisher dokonce 

„zájem celé pospolitosti“628) a i přes zásadní argument ochrany zájmů dalších osob, nelze dle mého 

názoru opomenout, že základní premisou je presumpce poctivého a dobrověrného jednání (ust. § 

7 o. z.), na základě čehož je nutno též presumovat, že tyto zájmy a chráněné hodnoty (nejčastěji 

zřejmě zájem dítěte, a zvláště jeho blaho, zájem rodiny, zájem manželů) osoby přirozeně zohlední 

již proto, že jednají poctivě a v dobré víře a proto, že rodina je pociťovanou nejvyšší hodnotou ve 

společnosti. Není proto důvodu limitovat celou rodinně právní úpravu (až na manželské majetkové 

právo) apriori kogentností jen z důvodu, že spadá právě pod rubriku rodinného práva, což 

vyslovuji při hlubokém respektu k názoru Zuklínové, který jinak považuji za zcela přiléhavou 

charakteristiku problematiky rodinně právních norem a při plném vědomí časté nutné výjimky.   

Výslovně je pojem veřejný pořádek zmíněn ve dvou ustanoveních části druhé o. z., a to v ust. 

§ 792 a 857 odst. 2 o. z.  

První z ustanovení se týká posuzování prominutí zmeškání lhůty na popření otcovství dle ust. 

§ 792 o. z.629 K tomuto ustanovení lze poukázat na přiléhavé rozhodnutí NS publikované pod sp. 

zn. R 95/2019. Z rozhodnutí se podává, že ve značné části zahraničních právních úprav chybí 

koncept veřejného pořádku, který suplují buď dobré mravy, nebo pro oblast rodinného práva 

nejlepší zájem dítěte.630 K samotnému výkladu pojmu veřejný pořádek ve smyslu tohoto 

zákonného ustanovení NS uvedl, že „… v oblasti rodinného práva vtěleného do občanského 

zákoníku je tato svoboda vůle631 vyloučena v oblasti, kde je dotčen legitimní zájem třetích osob a 

především dítěte, jehož zájem musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať 

už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo 

zákonodárnými orgány (čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). … Klíčovým právem dítěte v oblasti 

statusové je právo znát své rodiče, je-li to možné (čl. 7 Úmluvy).“632, a dále konstatoval nutnost 

oddělit subjektivní zájmy kteréhokoli účastníka řízení (např. u otce, že hradí výživné a výchovu 

dítěte, jehož není biologickým otcem, u dítěte zájem dítěte) a objektivní podmínky (veřejný 

 
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 

2012. s. 49. 
628 ELISCHER, D. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 560. 
629 „Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty 

promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.“ 
630 „Jde-li o zahraniční přístup k pojmu veřejného pořádku v oblasti soukromého práva obecně a práva rodinného 

zvláště, je ze srovnávací analýzy vypracované oddělením analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu (7/2017) 

zřejmé, že ve značné části zkoumaných států (viz níže) v rámci vnitrostátní soukromoprávní úpravy absentuje koncept 

veřejného pořádku. Převládá buď odkaz na korektiv dobrých mravů, nebo použití základních principů, jako jsou 

veřejný zájem a v oblasti rodinného práva nejlepší zájem dítěte.“ R 95/2019. 
631 Tj. zásada autonomie vůle v podobě možnosti osob sjednat si práva a povinnosti odchylně od zákona. 
632 R 95/2019. 
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pořádek), přičemž dospěl k závěru, že z hlediska objektivního (veřejného pořádku) půjde o situace 

společensky nepřijatelné, které jsou v rozporu se základními hodnotami, na nichž je nutné vždy 

zásadně a nezbytně nutně trvat. „Situace odporující veřejnému pořádku je tedy charakterizována 

takovou okolností, kterou by bylo třeba stejným způsobem hodnotit vždy tehdy, pokud nastane, 

nehledě na další konkrétní okolnosti případu (konkrétní situaci rodičů či dítěte). Jinými slovy 

prominout zmeškání popěrné lhůty lze pouze tehdy, pokud stávající stav vyvolává takové následky, 

které jsou v daném čase společensky nepřijatelné, neboť jsou v rozporu se základními hodnotami, 

na nichž je nezbytné trvat. Lze tedy uvažovat například o situaci, kdy prohlášení o určení otcovství 

k dítěti bylo učiněno na základě podvodu či v rozporu se zákonem, kdy jde o rodičovství incestní, 

které nadto není v souladu s biologickou realitou, apod. (shodně je též pojem veřejného pořádku 

ve vztahu k otázkám určování a popírání otcovství vykládán v právu francouzském, které mělo být 

podle důvodové zprávy inspiračním zdrojem při vtělení tohoto pojmu do českého občanského 

zákoníku, k tomu srov. HAUSER, Jean a LEMOULAND, Jean-Jacques. Ordre public et bonnes 

moeurs. Répertoire de droit civil, 2016.).“633 NS na základě těchto úvah uzavřel, že prominutí 

zmeškání lhůty k popření otcovství je zcela výjimečný zásah sloužící výhradně k nápravě poměrů 

v případech, kdy byl současný stav společensky zcela nepřijatelný. V posuzovaném případě otec 

argumentoval tím, že se příčí veřejnému pořádku, aby hradil výživné na nezletilou a měl 

rodičovskou odpovědnost k nezletilé, která není jeho biologickým dítětem. Nezletilá považovala 

matrikového otce popírajícího nyní otcovství za svého otce, měla k němu vytvořený citový vztah. 

NS uvedl, že okolnosti subjektivní (tj. že matrikový je nucen hradit náklady na výchovu a výživu 

dcery, přitom není jejím biologickým otcem, zájem dcery znát biologického otce) nelze hodnotit 

jako příčící se základním hodnotám do té míry, že by takový trvající stav byl v daném čase 

společensky nepřijatelný, tj. okolnosti subjektivní nespadají pod pojem veřejného pořádku, který 

ovšem musí být naplněn v každém případě současně s okolnostmi subjektivními.634 Podmínka 

zásahu do veřejného pořádku musí být naplněna v každém jednotlivém případě (§792 o. z.) stejně 

jako zájem dítěte 635; považuji tudíž odůvodnění NS ve smyslu nutnosti naplnění subjektivních i 

objektivních podmínek za přiléhavé. Veřejný pořádek bude zasažen pouze ve výjimečných a 

společensky zcela nepřijatelných situacích (NS uvádí příklady podvodu či rozporu se zákonem, o 

 
633 Tamtéž. 
634 „Jak bylo uvedeno výše, není-li možný soulad biologického, sociálního a právního rodičovství, je třeba s ohledem 

na konkrétní okolnosti případu uvážit, který z uvedených aspektů rodičovství převažuje. Takové hodnocení je však 

součástí posuzování naplnění podmínky zájmu dítěte a jeho vyvažování se zájmy dalších účastníků, neboť jde o 

okolnosti ryze subjektivního charakteru. Předmětné ustanovení však vedle zájmu dítěte vyžaduje dále též naplnění 

podmínky rozporu s veřejným pořádkem.“ R 95/2019. 
635 „…pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek“ 
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rodičovství incestní, které nadto není v souladu s biologickou realitou).636 Rozhodnutí měl 

možnost z hlediska záruk ústavnosti přezkoumat též ÚS. Ten ústavní stížnost podanou proti R 

95/2019 odmítl a potvrdil, že poruchu veřejného pořádku nelze spatřovat v povinnosti hradit 

výchovu a výživu dítěte, jehož není biologickým otcem: „Nejvyšší soud též stěžovateli správně 

vysvětlil, že jeho finanční zájmy na dítě dále nepřispívat nelze vnímat jako zájem veřejný, stejně 

jako jeho subjektivní pocit nespravedlnosti.“637 

Hrušáková, jeví se, zaujímá odlišný názor, když pojem veřejného pořádku vykládá ve smyslu 

dosažení souladu stavu matričního a reálného (sociálního) a jeví se, upozaďuje jej před zájmem 

dítěte: „Veřejný pořádek je odrazem požadavku stability ve statusových poměrech, která ovšem 

nesmí být samoúčelná. Lze říci, že veřejný pořádek vyžaduje, aby právní (matrikový) stav 

odpovídal biologické (genetické) – a nepochybně také sociální – realitě. Matriční zápis nesmí 

mást. Nemá-li matriční zápis oporu v biologickém (genetickém) a sociálním rodičovství, nelze 

trvat na jeho stabilitě, neboť tento stav nemusí nikomu, notabene dítěti, přinášet žádný užitek. … 

Zájmem dítěte tak není a nemůže být stabilita ve statusových poměrech tzv. za každou cenu, ale 

sladění právního (matrikového) rodičovství s rodičovstvím biologickým (genetickým) 

a sociálním.“638 Následně tamtéž ovšem připouští, že bude nutno vždy hodnotit všechny konkrétní 

kolidující zájmy a hodnoty tak, aby mohl být přijat jednoznačný závěr o existenci či neexistenci 

zájmu dítěte na změně s tím, že sociální rodičovství nemůže být bagatelizováno, ale ani 

favorizováno639.  

V ust. § 857 odst. 2 o. z. se pojem veřejný pořádek spolu s pojmem dobrých mravů používá 

v souvislosti a právem rodičů využívat výchovných opatření, zde v podobě omezení sledujících 

ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku, čemuž je dítě 

povinno se podřít. Smyslem ustanovení má být možnost rodičů usměrňovat výchovu a vývoj dítěte 

příkazy a zákazy týkajícími se mimoškolních aktivit, včetně zájmových.640 „Uvedené ustanovení 

musí být vykládáno a používáno se zřetelem k zásadám dobrých mravů i veřejného pořádku 

 
636 I ÚS akcentuje výjimečnost možnosti prolomení zákonné lhůty k popření otcovství: „Tuto pojistku představuje § 

792 občanského zákoníku, dle kterého může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem 

dítěte a veřejný pořádek. Jedná se však o výjimku ze stanovených pravidel, kterou je z povahy věci třeba aplikovat 

restriktivně. Soudy by tak k prominutí lhůty měly přistupovat pouze ve výjimečných případech.“ Nález ÚS ze dne 21. 

5. 2019, sp. zn. II. ÚS 1741/18.  
637 Usnesení ÚS ze dne 4. 1. 2019, sp. zn. II. ÚS 4210/18.  
638 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 591. 
639 Blíže viz tamtéž. 
640 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, s. 446. 
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v závislosti na konkrétní situaci v rodině.“641 Na základě tohoto ustanovení má mít rodič možnost 

dítěti zakázat styk s určitými osobami, zákaz vstupu na určité akce, zákaz mobilu či používání 

internetu642, za účelem ochrany buď jeho samotného či morálky či práv jiných či veřejného 

pořádku. Nemyslím si, že je v daném ustanovení pojem veřejný pořádek nutný, ba spíše si myslím, 

že je zde nikoli dobře srozumitelný. 

Jak bylo uvedeno výše, pro argumentaci zařazení právní normy pod ochranu veřejného 

pořádku bude v rodinném právu větší opodstatnění, vždy pro pečlivém zhodnocení právní normy 

ad hoc. Dvořák k problematice veřejného pořádku v rodinném právu uvádí: „V rodinném právu 

lze zaznamenat nové jevy, které se tradičnímu chápání veřejného pořádku vymykají. Jde o 

registrované partnerství, manželství osob stejného pohlaví, osvojení dítěte stejnopohlavními páry, 

utajené porody, náhradní mateřství aj., u kterých se jen obtížně hledá obecnější kritérium 

s ohledem na tradiční pojem veřejný pořádek.“643  

V této souvislosti pro dokreslení problematiky veřejného pořádku zmiňuji pojetí tohoto pojmu 

ve vztazích s cizím prvkem. V takových případech je totiž nutné pojem posuzovat odlišně, úžeji, 

což může vést k situacím ne zcela slučitelným s představou o pojmu veřejný pořádek (tak, jak je 

vnitrostátně většinově vnímán). ÚS posuzoval výhradu veřejného pořádku a nejlepšího zájmu 

dítěte v souvislosti s právem druhého z rodičů (stejného pohlaví) na uznání jeho rodičovství 

založeného kalifornským právním řádem a dospěl k závěru, že: „Neuznání zahraničního právního 

a faktického rodičovství jednoho z mužů tvořících stejnopohlavní pár je v rozporu s právem na 

rodinný život a s nejlepším zájmem dítěte.“644 ÚS vyšel z premisy, že náhradní mateřství založené 

kalifornskou právní úpravou není v rozporu s českým veřejným pořádkem, ledaže by jím 

docházelo k porušování základních práv náhradní matky (vykořisťování a nelidské zacházení): 

„nepovažuje za potřebné se blíže vyjadřovat ke vhodnosti institutu náhradního mateřství, neboť to 

není předmětem této ústavní stížnosti. Postačí konstatovat, že byť český právní řád tento institut 

neupravuje, tak právo státu Kalifornie, kde stěžovatelé náhradní mateřství využili, ano. Pro nyní 

posuzovaný případ je podstatné, že podle Nejvyššího soudu tento institut není v rozporu s českým 

veřejným pořádkem (bod 6 výše).  Ústavní soud s tímto závěrem obecně souhlasí a konstatuje, že 

je i v souladu s judikaturou ESLP (viz rozsudek ve věci Mennesson proti Francii ze dne 26. 6. 2014 

č. 65192/11). Považuje však za vhodné upozornit, že tento závěr nemůže být bezpodmínečný a 

 
641 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 809. 
642 Blíže viz tamtéž. 
643 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 1.14. In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020.  
644 Nález ÚS ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16.  
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může záviset případ od případu. Lze si totiž představit situace, za kterých by náhradní mateřství 

mohlo být v rozporu s českým veřejným pořádkem. Tomu tak může být například tehdy, pokud by 

docházelo k vykořisťování a k nelidskému zacházení s náhradními matkami. Jak vyplývá z 

judikatury Ústavního soudu, výhrada veřejného pořádku má být uplatněna, pokud byla v zahraničí 

porušena základní práva [nález sp. zn. I. ÚS 709/05 ze dne 25. 4. 2006 (N 91/41 SbNU 163)].“645, 

646 

Dobrých mravů se v právu rodinném výslovně dovolávají toliko ust. §§ 691 odst. 2 a 846 o. 

z., další pak pracují s „mravním vývojem dítěte“ (§§ 858, 907 odst. 2 o. z.). Obecně lze 

konstatovat, že zásada dobrých mravů jako taková, ve všech jejích aspektech (zejména ust. § 2 

odst. 3 o. z.), bude v oblasti rodinně právní využitelná. Ustanovení § 691 odst. 2 o. z. pracuje 

s dobrými mravy při posuzování důvodu opuštění rodinné domácnosti, případně důvodu se tam 

vrátit. Důvod opuštění, případně důvod odmítání návratu hlediskem dobrých mravů by mohl soud 

posuzovat i bez výslovné úpravy v tomto ustanovení, na základě obecné úpravy dobrých mravů 

(ust. § 2 odst. 3 a ust. § 8 o. z.). 

Ust. § 846 o. z. počítá s dobrými mravy jako s pojistkou proti obcházení zákona či jeho 

zneužití, když stanoví, že „zletilého lze osvojit, není-li to v rozporu s dobrými mravy“. K tomu 

přiléhavě Zuklínová: „Sám zákonodárce se snaží vystavět právní úpravu takovým způsobem, aby 

případnému rozporu s dobrými mravy bylo a priori zabráněno stanovením různých podmínek, 

které musejí být splněny, a různými překážkami, které v cestě osvojení stát nesmějí. Rozpor 

s dobrými mravy, který v žádném případě nesmí existovat, je všude tam, kde situaci lidi lze vyřešit 

spíš jiným statusovým institutem – manželstvím a partnerstvím počínaje až po osvojení jinou 

osobou.“647  

Při pojednání o významu dobrých mravů v právu rodinném považuji za vhodné zmínit, že 

zákon o rodině upravoval dříve v ust. § 96 odst. 2, normující, že výživné nelze přiznat, jestliže by 

to bylo v rozporu s dobrými mravy. O. z. již takové ustanovení neobsahuje. To však neznamená, 

že by daný korektiv pro výživné nadále neplatil. Zda je, či není přiznání výživného v rozporu 

s dobrými mravy, se nyní bude posuzovat dle obecných ustanovení částí první, a to dle ust. § 2 

odst. 3 o. z., případně i dle ust. § 8 o. z. K tomu přiléhavě Tomešová opírajíce se o judikaturu ÚS: 

 
645 Tamtéž. 
646 Rozhodnutí vyvolalo diskuzi zastánců tradicionalismu - blíže viz. TELEC, I. Kritický pohled na nález Ústavního 

soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy. Rok 2017, č. 19, s. 670 

a násl. i liberálního přístupu - BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte z jiného úhlu. Nad kritikou nálezu Ústavního 

soudu ve věci uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy. Rok 2018, č. 1, 

s. 20 a násl.  
647 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 423. 
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„Skutečnost, že obecná zásada vyjádřená v § 2 odst. 3 o.z. je použitelná při rozhodování 

o výživném a je nutno ji výkladově postavit na roveň dříve platnému ustanovení § 96 odst. 2 ZR, 

potvrdil i Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 20. 6. 2017, č. j. III. ÚS 96/16-1, ve kterém se 

zabýval otázkou výživného na zletilé dítě. Výslovně k tomu Ústavní soud uvedl, že: „Úvaha soudu 

založená na aplikaci § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, resp. § 96 odst. 2 zákona o rodině, popř. § 2 odst. 3 občanského zákoníku musí být také 

v každém konkrétním případě podložena konkrétními zjištěními, z nichž plyne, že výkon práva je 

v rozporu s dobrými mravy“.648 

V obecnosti lze souhlasit, že: „Pokud jde o možné střety obecných či zvláštních principů, 

uplatní se teorie poměřování cíle a prostředku, poměrně hojně využívaná Ústavním soudem 

a Evropským soudem pro lidská práva.“649 s dovětkem výše uvedeným, a sice, že soud bude 

povinen vypořádat se se skutečností, že v občanském zákoníku se nachází ustanovení o tom, že 

jisté hodnoty v právu rodinném jsou zvláště chráněny. Soud tak bude povinen pečlivě odůvodnit 

střet vzájemných hodnot a dotčených zájmů a dostatečně legitimizovat důvod, proč upřednostnit 

jistou hodnotu (např. právě i s odkazem na zvláště chráněné hodnoty), případně právě pro zvláštní 

zákonem vyjádřenou ochranu jistých rodinně právních hodnot, se bude povinen precizně 

vypořádat s tím, proč i přes tuto zvláštní zákonnou ochranu jistých hodnot, přiklání se přesto 

k ochraně hodnoty jiné.  

Mám za to, že relevantním v této souvislosti by mohl být výklad provedený ÚS 

argumentující právě onou zvláštní zákonnou ochranou (zde) hodnoty manželství, a s tím spojenou 

nutností výkladu zákonných ustanovení tak, aby podstata institutu a důvěra v nastoupení zákonem 

předvídaných účinků při poctivém a zákonném postupu, nebyla ohrožena jinými kolidujícími 

ustanoveními a hodnotami, zmíněný výše (viz nález ÚS ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1587/17).  

Obecné občanskoprávní zásady budou v rodinném právu bezesporu často využitelné a 

budou ve značné míře ovlivňovat výklad samotných rodinně právních norem. „…je třeba zmínit 

i výslovné zakotvení zákazu zneužití práva (§ 8), zákaz působení bezdůvodné újmy (§ 3 odst. 1), 

zákaz výkladu a použití právního předpisu v rozporu s dobrými mravy (§ 2 odst. 3), ochranu 

poctivého jednání a dobré víry (§ 7). To může mít význam, např. jde-li o přiznání či trvání práva 

na výživné či při posuzování práv a povinností muže a ženy po prohlášení manželství za neplatné 

(§ 686) či deklarování jeho zdánlivosti (§ 679). Dodejme, že termín dobrá víra je uveden i na 

 
648 TOMEŠOVÁ, J. Výživné pro děti a dobré mravy. Rok 2018, dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-vyzivne-pro-deti-a-dobre-mravy. 
649 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. XIX. 

https://www.codexisuno.cz/6te
https://www.codexisuno.cz/6td
https://www.codexisuno.cz/6tg
https://www.codexisuno.cz/6th
https://www.codexisuno.cz/6td
https://www.codexisuno.cz/6te
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-vyzivne-pro-deti-a-dobre-mravy
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mnoha místech části druhé občanského zákoníku; za zdůraznění stojí především výslovná ochrana 

dobré víry nezletilého dítěte (§ 879). Termín dobré mravy je použit např. v rámci úpravy 

manželského práva, a to ve vazbě na slušnost (srov. § 691 odst. 2).“650  Byť ovšem budou obecné 

občanskoprávní zásady moci být aplikovány, přesto bude nutno se vypořádat se zákonodárcem 

akcentovanou vůlí ochrany jistých zvláště chráněných hodnot v písm. b), včetně dovoditelné 

ochrany zájmu dítěte.  

Při zvažování problematiky vztahu obecného a speciálního (rodinného) práva, resp. zásad 

zde působících, je třeba dále míti na paměti skutečnost zmíněnou výše, tj. že s ohledem na předmět 

právní úpravy, dochází v oblasti rodinně právní k častému potlačení zásady autonomie vůle. Mají 

tu tudíž své opodstatnění značné výjimky ve prospěch kogentnosti, častěji zde nalezneme normy 

spadající do kategorie veřejného pořádku. Ovšem i při dovolené autonomní normotvorbě bude 

nutné zvažovat zde de facto speciálně působící korektivy autonomie vůle – zvláště chráněné 

hodnoty rodiny, rodičovství, manželství, resp. i zájmu dítěte. Nebude zde tudíž tak široký prostor 

pro uplatnění zásady autonomie vůle jako např. u relativních majetkových práv, neboť na každé 

právní jednání bude nutno pohlížet kromě obecných hledisek limitů autonomie vůle ještě i optikou 

ochrany rodiny, rodičovství, manželství a zájmu dítěte. Může se tak stát, že např. i jinak dovolené 

ujednání mezi manželi v oblasti manželského majetkového práva, se dostane do kolize se zájmem 

rodiny či potřebného dítěte, které bude nutno v konkrétním případě pro zvláštní ochranu hodnot 

upřednostnit; ve svých důsledcích tak bude dále nutné zvažovat vliv takového odchýlení se na 

platnost tohoto ujednání.  

       

5.2. Exkurs do pracovněprávní problematiky 

Pro právní úpravu pracovního práva651 je typická jeho dominantní ochranná funkce, která 

je vyjádřena zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. „Pracovní právo 

historicky vzniklo z důvodu potřeby chránit jednu stranu pracovního vztahu, tj. zaměstnance.“652 

Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance se projevuje omezováním zásady autonomie 

vůle a častější volbou kogentních právních norem,653 nežli je tomu v jiných soukromoprávních 

 
650 Tamtéž s. XIX. 
651 Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které zahrnují tři oblasti – individuální pracovní právo, kolektivní 

pracovní právo a právní úprava zaměstnanosti. Blíže viz Bělina, Miroslav, Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné 

a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 3. Základem a těžištěm právní úpravy individuálního 

pracovního práva je zákoník práce. Vztah této oblasti k obecné soukromoprávní úpravě prezentované o. z. je i 

předmětem výkladu předkládaného v této části práce.   
652 Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 3. 
653 Blíže viz Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář 

k ust. § 1a bod 18. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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úpravách. Výstižně Štangová: „Ochranná funkce se projevuje všude tam, kde je smluvní volnost 

omezena.“654 Velká řada právních norem pracovního práva zvláštní ochranu postavení 

zaměstnance reflektuje. Častěji proto v pracovním právu budou nalezeny důvody, proč určit 

povahu právní normy jako kogentní.  

Určité stěžejní hodnoty jsou přímo ze zákona prohlášeny (resp. zásady je vyjadřující) za 

součást právních norem veřejného pořádku (srov. ust. § 1a odst. 2 zák. pr.), proto zde bude pojem 

veřejného pořádku nabývat na významu (posuzováno optikou této práce nahlíženo ve vztahu k ust. 

o. z. o povaze právní normy a neplatnosti právních jednání). I přes skutečnost, že ke koncepci 

veřejného pořádku v o. z. zaujímám rezervovaný přístup655, v právu pracovním nacházím v 

obecnosti větší opodstatnění pro zdůraznění ochrany jistých podstatných hodnot jako hodnot, na 

nichž je nutno dost možná bezvýhradně trvat a pro jistou reflexi všeobecného, společností 

akcentovaného obecného (veřejného) zájmu v soukromých vztazích, neboť souvisí s ochranou 

zaměstnanců a důvodem vůbec vyčlenění se problematiky pracovní do zvláštní právní úpravy; tím 

nejsou banalizovány závěry z kapitol 4. 2 a 4. 3, o užití norem veřejného pořádku v situacích 

zásadní společenské nepřijatelnosti (R 95/2019), o povinnosti testace každé normy z hlediska 

nutnosti zařazení pod ochranu veřejného pořádku, po zralé úvaze a následném jasném zdůvodnění 

takového konkrétního dotčeného veřejného zájmu ad hoc. „…jde o neurčitý právní pojem, jehož 

vymezení je vždy nutné vztáhnout ke konkrétní normě, v níž je obsažen, a závisí v každém 

konkrétním případě na úvaze orgánu aplikujícího právo.“656.   

 Stejně jako u práva rodinného lze i pro právo pracovní konstatovat, že zde dochází k 

důvodnému omezení zásady autonomie vůle, zde v naprosté většině případů za účelem ochrany 

zaměstnance. Do jaké míry potřebné toto omezení smluvní volnosti je a zda je nutné právě (až) 

v takové míře, je pro pracovní právo aktuální otázkou. „… v teorii i praxi pracovního práva je 

stále diskutována otázka, zda platná právní úprava není příliš limitující.“ 657 V tomto textu se 

budu nalezením vhodných (obecných) argumentů ve prospěch autonomie vůle zabývat.  

 
654  ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 2.6 In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
655 Blíže viz kapitola 4. 2 Veřejný pořádek a jeho význam a kapitola 4. 3 Společná pojednání o dobrých mravech a 

veřejném pořádku. 
656 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 125. 
657  ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 2.4. In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020 
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Dále se v této kapitole koncentruji mimo výše uvedené problematiky rovněž na samotný 

vztah zákoníku práce a zákoníku občanského, zabývám se vzájemným vztahem zásad v těchto 

právních odvětvích působících, zmiňuji se rovněž o dobrých mravech.   

Pro zachování nosného tématu předkládané práce se nevěnuji výkladu speciálních 

pracovněprávních zásad (např. spravedlivého odměňování zaměstnance, či rovného zacházení a 

zákazu diskriminace apod.)658 a zaměřuji se především na jejich vztah k právu občanskému. 

Výjimku činím zejména ve prospěch obecného pojednání o podstatě zásady zvláštní zákonné 

ochrany postavení zaměstnance, která je projevem ochranné funkce pracovního práva a má zásadní 

vliv na rozsah uplatnění zásady rovnosti i autonomie vůle v pracovním právu659.  

Dnes je již (s konečnou platností) možné uzavřít, že vztah občanského zákoníku a zákoníku 

práce je založen na principu subsidiarity normovaném v ust. § 4 zák. pr. Zákoník práce je lex 

specialis a neupravuje-li jistou problematiku, použije se podpůrně zákoník občanský, vždy ovšem 

v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. „Nový občanský zákoník ve svém § 

2401 víceméně pouze konstatuje a plně respektuje historickou vazbu pracovního práva na 

občanský zákoník, s tím, že občanský zákoník je obecnou normou pro celé soukromé právo, včetně 

pracovního.“660 

Vztah subsidiarity tu však nebyl vždy. Do 13. 3. 2008 byl vztah těchto zákoníků upraven 

na principu delegace, což znamenalo, že občanský zákoník se nepoužil pro pracovněprávní vztahy 

(obecně) subsidiárně, ale pouze tehdy, pokud na něj zákoník práce výslovně odkázal.661 Nálezem 

Pl. ÚS ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 83/06, došlo ke zrušení (mimo jiné i) ust. § 4 zák. pr.662  Ústavní 

soud v tomto nálezu k principu delegace uvedl, že: „neshledal princip delegace, jak byl zakotven 

v § 4 zákoníku práce ve vztahu k občanskému zákoníku, za souladný s principy právního státu (čl. 

1 odst. 1 Ústavy). Zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým právem (jinak řečeno: 

 
658 K podrobnému výkladu speaciálních zásad v právu pracovním včetně historickoprávních souvislostí viz např. 

Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 1a; dále 

se podrobně problematikou zásad zabývá např. GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 23 a násl. 
659 Nezabývám se podrobným výkladem této zásady, jak činí např. Bělina, M., Drápal, L., a kol.: Zákoník práce. 

Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, komentář k ust. § 1a zák. pr. bod 18-21 či jejími dílčími aspekty – 

např. ust. § 18 zák. pr., které má být rozvedením a posílením zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance 

v pracovněprávních vztazích a modifikuje zásadu contra proferentem pro účely pracovněprávní tak, že: Je-li možné 

právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější.“ – k tomu viz podrobné 

pojednání Morávka analyzující dané ustanovení a nabízející racionální argumenty pro důvodnou pochybnost o jeho 

ústavnosti - MORÁVEK, J. K zásadě contra proferentem v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. Rok 2014, 

č. 13-14. s. 486.      
660 BĚLINA, M. Pracovní právo po novém občanském zákoníku. In: HRABCOVÁ, D. Sborník příspěvků 

z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. 

Masarykova univerzita. Spisy právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 20. 
661 „Občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona použije jen tehdy, jestliže to tento zákon 

výslovně stanoví.“ ust. § 4 zák. pr. ve znění účinném do 13. 3. 2008. 
662 I např. části ust. § 2 odst. 1 zák. pr. pojednávajícího o povaze právních norem.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
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občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem) subsidiárně platným vůči ostatním 

soukromoprávním odvětvím (ostatním soukromoprávním předpisům). Předpisy upravující tato 

odvětví (tyto ostatní soukromoprávní předpisy) mají zásadně přednost, avšak neupravují-li určitou 

otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava. To také odpovídá i historickému vývoji 

soukromého práva, které bylo původně nediferencované; až postupně se od něj začalo oddělovat 

právo obchodní, pracovní a rodinné. Jedním z důvodů této diferenciace byla pociťovaná nutnost 

odchylné úpravy míry autonomie vůle a ochrany jedné strany oproti obecné civilněprávní 

úpravě. Metoda delegace použitá v § 4 zákoníku práce subsidiární uplatnění občanského zákoníku 

v pracovněprávních vztazích podstatně omezila, čímž do jisté míry zpřetrhala základní funkční 

vazby k obecnému soukromému právu, a současně vnesla do pracovněprávních vztahů značnou 

míru nejistoty.“ Za velmi vydařený považuji akcent ÚS na obecnou subsidiární použitelnost 

občanského práva pro celé právo soukromé, a to spolu s úvahou o historické jednotě 

soukromoprávních úprav663, ve spojení s důvodem vyčlenění těchto speciálních problematik 

s odkazem na „pociťovanou nutnost odchylné úpravy míry autonomie vůle a ochrany jedné 

strany oproti obecné civilněprávní úpravě“ 664.  

Domnívám se, že lze zobecnit, že potřeba vyšší míry zásahu do zásady autonomie vůle 

(většího omezení svobody) a ochrany jedné ze stran, byly a jsou legitimním důvodem pro 

vyčlenění problematiky do specifické právní úpravy (v lex specialis). Nelze ovšem zároveň 

opomínat, že na druhou stranu je tu rovněž legitimní požadavek na důsledné dodržování principu 

zachování obecné subsidiárnosti občanského práva pro celou soukromou sféru (opírající se 

mimo jiné i o argument historické jednoty), všude tam, kde je na místě toto obecné právo použít. 

Tento závěr by právě pro svou elementární, a zároveň všeříkající jednoduchost, mohl být důvodem 

pro rozvedení dalších úvah o možné vyšší míře autonomie vůle i v pracovním právu, kteréžto téma 

bylo již nastíněno výše a o což se v dalším textu pokusím.  

Avizuji, že další úvahy jsou vyslovovány s velkým respektem k historickoprávním 

souvislostem nutnosti vzniku takové ochrany a omezení autonomie vůle a rovněž s úctou k 

racionálním argumentacím pro zachování vyšší míry kogentnosti v oblasti pracovněprávní. Žádám 

tudíž, aby úvahy mnou předložené, byly vnímány toliko jako zamyšlení nad hledáním podpůrných 

 
663 K historické souvislosti a obecné subsidiárnosti považuji za vhodné rovněž citovat komentářovou literaturu: 

„Jestliže tedy část pracovního práva, a to individuální pracovní právo, má kořeny v občanském, respektive již 

v římském právu, pak kolektivní pracovní právo takovou historickou vazbu nemá. Nicméně přes vznik a existenci 

nových relativně samostatných právních odvětví, jako je například pracovní právo, zásadně nebývá zpochybněna 

zcela nezastupitelná „vůdčí“ úloha občanského práva jako obecného východiska a základu pro celé soukromé 

právo.“ Bělina, M., Drápal, L., a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. Komentář k ust. 

§ 4 zák. pr. bod 4, 5. 
664 Nález ÚS ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06. 
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argumentů pro svobodu (toliko obecné povahy), neboť nastolená otázka míry autonomie vůle 

v právu pracovním, je i vzhledem k dynamicky se vyvíjejícím společenským vztahům, otázkou 

jistě zcela zásadní. Úvahy mnou prezentované nemají za cíl vyřešení této velmi komplikované 

otázky a jsou vyslovovány při (a i přes) vědomí jejich určitého modelového zjednodušení.    

Pro občanské právo je zásada autonomie vůle naprosto klíčová. Jelikož se pracovní právo 

hlásí ke svému „občanskoprávnímu základu“665, mělo by být v konečném důsledku i v právu 

pracovním ospravedlnitelné přijetí výkladu v pochybnostech ve prospěch svobody (jako aspektu 

zásady autonomie vůle). K míře uplatnění zásady autonomie vůle v právu pracovním uvádí 

odborná literatura: „Zásada autonomie vůle subjektů musí být zásadou, která bude mít své 

uplatnění i v právu pracovním vzhledem k tomu, že pracovní právo svou podstatou a přes své 

zvláštnosti patří do oblasti soukromého práva. …Můžeme říci, že autonomie vůle se bude 

projevovat stále výrazněji a eventuální její omezení (reglementace státu) budou spíše nepřímá, 

vyvolaná ekonomickým tlakem anebo se zde i nadále bude projevovat ochranná funkce pracovního 

práva, „veřejný zájem“ na ochraně pracovní síly, …“666 Tato literatura následně rozlišuje 

jednotlivé sféry autonomie vůle (svoboda rozhodnout se právně jednat, svobodná volba adresáta, 

svobodná volba obsahu právního jednání a formy).667  Větší význam zásady autonomie vůle 

v pracovněprávních vztazích zdůrazňuje i Hůrka: „Primární zásadou soukromého práva je zásada 

autonomie vůle, která klade velký důraz na vůli, záměr smluvní strany právního vztahu, a poskytuje 

velký prostor pro její realizaci ve vztahu samotném. Rovněž v právu pracovním je třeba velkou 

měrou přihlížet a brát v úvahu vůli zaměstnavatele nebo zaměstnance, i když samotný projev ne 

vždy splňuje všechny obsahové i formální požadavky zákoníku práce. Realizace této zásady 

vychází z ústavního principu „co není zakázáno, je dovoleno“, kdy osoby mohou v soukromém 

právu činit vše, co jim zákon nezakazuje. …Nový občanský zákoník klade velký důraz na realizaci 

autonomie vůle a snaží se poskytovat právnímu jednání velkou váhu a neomezuje ji nadmíru 

požadavky na formu daného právního jednání. V pracovním právu je tak třeba vycházet z vůle 

stran, brát ji vážně a počítat s tím, že vyvolá právní následky, a to mnohdy i bez ohledu na formu, 

kterou byla provedena.“668 Smluvní volností v oblasti atypických pracovněprávních vztahů (se 

zaměřením na práci z domova, na dálku, na základě dohod o pracech konaných mimo pracovní 

 
665 „Nicméně přes vznik a existenci nových relativně samostatných právních odvětví, jako je například pracovní právo, 

zásadně nebývá zpochybněna zcela nezastupitelná „vůdčí“ úloha občanského práva jako obecného východiska 

a základu pro celé soukromé právo.“ Bělina, M., Drápal, L., a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019. Komentář k ust. § 4 zák. pr. bod 4, 5. 
666 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 

29. 
667 Blíže viz tamtéž s. 30 a násl. 
668 HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 

7. s. 233. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
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poměr a agenturní zaměstnávání) se věnuje Šmíd.669 V tomto svém pojednání závěrem ve 

výkladech o vlivu o. z. na (nejen) tyto pracovněprávní vztahy uvádí: „Obecné koncepční změny 

mohou mít dopad na atypické pracovněprávní vztahy především v tom směru, že by měl být při 

výkladu jednání zaměstnance a zaměstnavatele při jejich uzavírání kladen větší důraz na jejich 

vůli a větší možnost ujednání si podmínek dle jejich představ, ve smyslu § 574 NOZ, který praví, 

že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. V tomto kontextu 

by tedy konkrétní normy zákoníku práce mohly být chápány ve větší míře jako dispozitivní – což 

může otvírat větší pole působnosti pracovněprávním vztahům s více či méně atypickým 

charakterem. V této souvislosti si lze představit např. pracovní poměr, kde si pracovní dobu 

rozvrhuje zaměstnanec sám (i na pracovišti zaměstnavatele), pracovní poměr vymezený spíše 

plněním dlouhodobého úkolu („projektový“ pracovní poměr) než rozsahem pracovní doby nebo 

větší význam individuální (či podnikové) dohody v oblasti příplatků, náhradního volna či 

cestovních náhrad.“670 Šmíd dále neopomíná tamtéž upozornit na zásadní korektiv takové 

svobody v podobě ochranné funkce pracovního práva. Jak vidno, i odborná veřejnost zásadu 

autonomie vůle pro vztahy pracovněprávní akcentuje a hledá vhodné cesty pro její uplatnění 

zvláště v oblasti posuzování obsahu pracovně právních jednání, při akcentu na skutečnou vůli stran 

v oblastech, v nichž důvodně nepřeváží ochranná funkce.         

Vrátíme - li se k nastolené otázce použitelnosti podpůrné aplikace pravidla 

v pochybnostech ve prospěch svobody, pak by příkladem mohla být situace určování povahy 

právní normy. „Zbývá jen dodat, že tam, kde by se v konkrétním soukromoprávním styku vyskytly 

pochybnosti, zda je uplatnění autonomie vůle osob soukromého práva odůvodněno či nikoli, je 

namístě použití zásady in dubio pro libertate, tj. v pochybnostech je třeba dát přednost svobodné 

autonomii vůle….V případě, že vznikne pochybnost o tom, zda jde o soukromoprávní normu 

dispozitivní nebo kogentní povahy, je v souladu se zásadami, které ovládají soukromé právo, 

jmenovitě zejména se zásadou autonomie vůle osob soukromého práva (srov. dále § 5 této hlavy), 

třeba dát přednost závěru, že soukromoprávní norma má dispozitivní charakter.“671 

Pracovněprávní zásady (hodnoty jimi chráněné) jsou významným kritériem při určení 

povahy právní normy, neboť z ust. § 4 zák. pr. vyplývá povinnost použít i ust. § 1 odst. 2 o. z., 

 
669 ŠMÍD, M. SMLUVNÍ SVOBODA V PRACOVNÍM PRÁVU PO PŘIJETÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU: 

ZAMYŠLENÍ NAD ATYPICKÝMI PRACOVNĚPRÁVNÍMI VZTAHY. s. 84. In HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků 

z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. 

Masarykova univerzita. Spisy právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 119. ISBN 978-

80-210-6718-9. 
670 Tamtéž, s. 89. 
671 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 37. 
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stanovící základní pravidlo určení povahy právní normy, vždy zásadně v souladu se základními 

zásadami pracovněprávních vztahů. Ust. § 1a odst. 1672 zákoníku práce demonstrativně vypočítává 

určité základní zásady. Ust. §1a odst. 2673 zák. pr. pak určité hodnoty pracovněprávními zásadami 

chráněné (tj. právní normy, jejichž smyslem a účelem bude ochrana jistých stěžejních hodnot 

těmito zásadami vyjádřených) považuje za součást norem veřejného pořádku. Panuje přitom 

obecná shoda o tom, že normy chránící veřejný pořádek jsou povahy kogentní.674 Při zvažování 

povahy právní normy v právu pracovním bude proto potřeba vyjít z výkladu ust. § 1odst. 2 o. z.675, 

které stanoví základní pravidlo určení povahy (prosazující obecně dispozitivnost) a výkladu ust. § 

4a zák. pr. 676 a ust. §1a odst. 2 zák. (prosazujících obecně kogenci). Zásada autonomie vůle a její 

projev principiální dispozitivnosti norem vyjádřený v ust. § 1 odst. 2 o. z., bude poměřován ve 

vztahu k významu hodnoty chráněné pracovním právem dotčené v konkrétním případě.  

Jelikož pracovní právo i přes výrazné ochranné prvky stále spadá do práva soukromého, 

bude nutno vždy zvažovat, zda jsou tu dostatečně závažné argumenty pro závěr, že konkrétní 

právní norma musí mít povahu kogentní (pro zásadnost hodnoty, kterou chrání). Naopak nepodaří-

li se i přes rozbor okruhu hodnot chráněných pracovněprávními zásadami najít dostatečně silné 

argumenty pro závěr o jistotě kogentní povahy konkrétní právní normy pro zásadnost chráněné 

 
672 „(1)Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou 

zejména 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.“ 

 
673 „ (2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek 

pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich 

diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.“ 
674 K tomu podrobně viz kapitola 4. 2 Veřejný pořádek a jeho význam.  
675 K obavám o významu samotné konstrukce ust. § 1 odst. 2 o. z. viz kapitola 4. 3.  
676 Ve znění: 

„(1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo 

povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. 

(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností 

zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. 

(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží 

se k tomu.“ 
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hodnoty, měl by být ospravedlnitelný požadavek hledání možné cesty k vyšší míře svobody. 

Vzhledem ke koncepci ne/platnosti právního jednání v o. z., bude možné svobodu chránit a 

zachovat tak platnost právního jednání i v případech dotčení normy veřejného pořádku či rozporu 

se zákonem (k tomu dále v textu).  

I pro pracovní právo jsou proto, s ohledem na jeho přihlášení se k subsidiárnosti práva 

občanského, tyto významné projevy respektu ke svobodě platné obdobně jako pro jiné 

soukromoprávní odvětví. Závěr o jejím omezení by měl být nazírán jako výjimka z pravidla 

dispozitivnosti norem soukromého práva v případech, kdy pro to budou existovat dostatečně 

závažné důvody (zřejmě lze zvažovat zejména zvláště chráněné hodnoty pod ochranou veřejného 

pořádku, vždy ovšem po důsledné testaci – k tomu dále), vše z důvodu, že základní normou pro 

určení povahy právních norem je stále ust. § 1 odst. 2 o. z., a to i přes skutečnost dikce ust. § 4a 

zák. pr. a nutnosti použití o. z. v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. 

Naopak nepřeváží-li oprávněně závažnost důvodů hodných k ochraně nad ochranou autonomie 

vůle, mohlo by být ospravedlnitelné přijat závěr ve prospěch svobody i pro právo pracovní. Obecně 

totiž lze zásady autonomie vůle677 dovodit, že v soukromém právu (zde v právu pracovním) musí 

pro kogentnost existovat dostatečně závažné důvody, tj. hodnoty natolik podstatné, že bylo nutno 

prohlásit jejich ochranu za stěžejní právě z důvodu, že jde téma tvořící samotné jádro 

pracovněprávní úpravy, na němž je nutno dost možná někdy i bezvýhradně trvat, a proto taková 

závažnost má oprávněnost převýšit nad autonomií vůle.  

To se děje onou legitimní cestou ochrany jistých hodnot jako zvláště chráněných právě 

v lex specialis (zde zákoníku práce). V rámci onoho okruhu zásadních hodnot je pro pracovní 

právo možné zvažovat, že budou zásadními hodnotami především hodnoty zahrnuté pod ochranu 

veřejného pořádku v ust. § 1a odst. 2 zák. pr., když jim zákonodárce tímto zařazením vyjádřil 

jistou „vyšší“ zásadnost. S tím je v souladu i prohlášení Štangové a Dvořáka: „Chtěli bychom 

zdůraznit, že bez ohledu na to, k jakým změnám dojde, bude vždy nutné udržovat a chránit 

hodnoty patřící do veřejného pořádku.“678  Sama právní úprava zákoníku práce ovšem normy 

chránící takové hodnoty nijak taxativně nevypočítává. Nejedná se přitom ani o celek uzavřený, 

neboť do hodnot pod ochranou veřejného pořádku je třeba řadit též hodnoty výslovně v zák. pr. 

nezmíněné, přesto však dovoditelné. „Podstatnou hodnotou, na níž je založen demokratický právní 

 
677 Která je naplňováním ústavního principu „vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno“, majícím svou 

ústavněprávní legitimitu pro realizaci svobodné vůle osob soukromého práva.   
678 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. s. 605. Bod 2.6 In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
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řád, je právní jistota; požadavek právní jistoty je proto nepochybně další hodnotou, která chrání 

veřejný pořádek v pracovněprávních vztazích.“679  

Jsem proto názoru, že při zvažování, zda konkrétní normu zařadit do skupiny norem, které 

vyjadřují hodnoty zásadní, je nutné podrobit takovou normu důsledné analýze z hlediska jejího 

smyslu a účelu. K tomu by mohl posloužit „dovětek o cíli kogentní úpravy“ 680, a to právě pro 

důsledné naplnění požadavku zachování co nejvyšší míry svobody a jejího omezování jen 

v důvodných případech.681  

Nebude-li tu naopak panovat naprostá jistota o klíčovosti problematiky (chráněné 

hodnoty), bude možné obecně zvažovat spíše výklad ve prospěch zachování svobody a přístup 

spíše ke kogenci (i k veřejnému pořádku) restriktivní. Vždy by se dané zvažování mělo dít zásadně 

s přihlédnutím k filosofii pracovněprávní úpravy (tj. způsobem, aby nedocházelo k obcházení 

smyslu a účelu zákona ve smyslu fundamentálních hodnot tvořících jeho podstatu). Neztotožňuji 

kogentní normy toliko s normami pod ochranou veřejného pořádku, mám ovšem za to, že 

zákonodárce zahrnutím jistých hodnot pod ochranu veřejného pořádku mínil zdůraznit zásadnost 

takové hodnoty pro právo pracovní a že u hodnot dalších může být oprávněným požadavek větší 

otevřenosti ve prospěch svobody. 

Dále se domnívám, že i přes určení povahy právní normy jako kogentní a případně i jako 

normy chránící veřejný pořádek, bude pro subsidiární použitelnost o. z., přesto možné rozvinout 

úvahy o tom, že i v pracovním právu budou platit obecná občanskoprávní ust. o nutnosti hledět na 

jednání spíše jako na platná a v tomto duchu i vykládat ust. § 580 a násl., včetně zvažování, že 

když již je jednání neplatné, zda je možné preferovat relativní neplatnosti a „zjevnost“ rozporu 

s veřejným pořádkem zvažovat po důsledném všech významných okolností daného případu, vždy 

při vědomí skutečnosti, že obecné soukromé právo požaduje zachování svobody v co nejširším 

možném rozsahu a v tomto smyslu též žádá nahlížet na neplatnost (natož absolutní) právního 

 
679 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2576/2018.  
680 „aby byl zaměstnanec alespoň minimálně chráněn před absolutní smluvní svobodou, která by mohla být zneužita 

zaměstnavatelem v neprospěch zaměstnance a mohla by vést až k vytváření nedůstojných pracovních podmínek“ 

uváděný Štangovou i komentářovou literaturou viz dále podrobně u povahy právních norem.    
681 Dovětek o cíli kogentní úpravy NS provedl např. v rozsudku ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4654/2017: „Nelze 

přitom pochybovat o tom, že ustanovení § 40 zák. práce je zákonným ustanovením, ve kterém se promítá (nachází svůj 

výraz) základní zásada pracovněprávních vztahů spočívající ve zvláštní zákonné ochraně postavení zaměstnance, jež 

zároveň vyjadřuje hodnoty, které chrání veřejný pořádek [srov. § 1a odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. práce]. Zákonem 

stanovená nemožnost jednostranné změny obsahu pracovního poměru chrání stabilitu pracovního poměru a 

zamezuje vytváření nedůstojných pracovních podmínek zaměstnanců. Nemožnost jednostranné změny obsahu 

pracovního poměru ve sjednaném druhu práce zaměstnavatelem lze považovat též za výraz ústavně zaručeného práva, 

podle kterého nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám (čl. 9 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod). Lze proto uzavřít, že jednostranná změna obsahu pracovního poměru ve sjednaném druhu práce provedená 

zaměstnavatelem představuje pracovněprávní jednání, které odporuje zákonu a které zjevně narušuje veřejný pořádek, 

a k jehož neplatnosti se proto přihlíží i bez návrhu (srov. § 588 o. z.).“ 
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jednání. „Požadavek na „zjevnost“ narušení veřejného pořádku vyjadřuje určitý stupeň intenzity, 

které musí dosáhnout narušení hodnot, které chrání veřejný pořádek, aby byl odůvodněn závěr o 

absolutní neplatnosti pracovněprávního jednání. Okolnost, zda narušení veřejného pořádku 

dosáhlo ve své intenzitě stupeň „zjevnosti“, nebo zda bylo méně závažné, je třeba hodnotit – s 

přihlédnutím k tomu, co v konkrétním případě naplňuje hodnoty, které chrání veřejný pořádek – 

vždy individuálně podle okolností každého případu; na vyhodnocení všech významných hledisek 

závisí, zda pracovněprávní jednání, které odporuje zákonu (a které je ve smyslu ustanovení § 580 

odst. 1 o. z. neplatné), je v konkrétním případě neplatné absolutně, nebo jen relativně.“682  

Za velmi zdárný příklad posouzení významných okolností konkrétního případu považuji 

právě citované rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2576/2018, v němž se z odůvodnění podává: „Bylo-

li vskutku cílem tohoto ujednání zajistit i jeho bývalým zaměstnancům větší právní jistotu, neboť 

společnost OKD Nástupnická, a.s., je aktivním ekonomickým subjektem, který pokračuje v původní 

činnosti žalované, dále těží uhlí a zaměstnává tisíce zaměstnanců, na rozdíl od žalované, která je 

v insolvenci a žádnou aktivní hospodářskou činnost nevyvíjí ani v budoucnu vyvíjet nebude, 

naopak její aktivita se soustředí na výplatu věřitelům a vedení soudních sporů s tím, že v horizontu 

několika let bude přistoupeno k její likvidaci, bylo by možné jen stěží dovodit, že uvedené ujednání 

za takových okolností odporuje zásadě zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance 

(popřípadě jiným základním zásadám pracovněprávních vztahů) do takové míry, že tím zjevně 

narušuje veřejný pořádek, a že není na místě ponechat na jednotlivých dotčených (bývalých) 

zaměstnancích žalované, aby sami uvážili, zda je pro jejich individuální zájmy výhodnější 

ponechat předmětné ujednání (v části, která se týká jejich nároků – srov. § 576 o.z.) nadále 

platným, nebo se dovolat jeho neplatnosti.“ 683 Nelze než souhlasit, že výklad dovolacím soudem 

provedený může odpovídat v konečném důsledku daleko více ochraně samotného zaměstnance. 

Přitom ne každý zásah do veřejného pořádku musí nutně vést k neplatnosti právního 

jednání. „V českém právním prostředí neznamená rozpor s veřejným pořádkem neplatnost 

právního jednání bez dalšího. Souvisí to s novým nosným pojetím vztahu platnosti a neplatnosti 

právních jednání, v kterémžto vztahu převažuje snaha uchovat platnost právního jednání (srov. § 

574 o. z).“684 A ani každý rozpor se zákonem nemusí vždy a zásadně vyžadovat prohlášení 

neplatnosti (pokud to smysl a účel zákona nevyžaduje ust. § 580 o. z., a contrario).   

 
682 Usnesení NS ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2576/2018. 
683 Tamtéž.  
684 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 1.17. In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
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Jako právní praktik (a zaměstnanec) se domnívám, že vyšší míra respektu ke svobodné vůli 

obou stran je potřebná pro zachování pružnosti pracovního práva, aby nebyla praxe nucena 

k hledání cest jiných a aby pracovní právo mohlo být efektivním a smysluplným nástrojem 

ochrany zaměstnance. Takovým ovšem dle mého názoru může být, pokud dokáže, že zůstává 

nadále i soukromoprávním předpisem respektujícím autonomii vůle, nenutícím osoby přijmout 

v mnoha případech pouze zákonodárcem předložené řešení, případně nevyvolávajícím představu 

o zásadně absolutní ochraně zaměstnance. I dominující ochranná funkce pracovního práva totiž 

musí mít svou legitimitu ad hoc, aby se nestala ochranou nad žádoucí racionální rámec a aby se 

zaměstnanec nestal toliko pasivním příjemcem ochrany „spoléhajícím se zákoník práce“ bez 

nutnosti vlastní invence či bdělosti.685 Jinak by se mohl vytrácet nejen původní smysl a účel vzniku 

takové ochrany, ale i vazba na právo občanské (svobodu podporující), a pracovní právo by tím 

mohlo inklinovat do sféry v zásadě rigidní, což se nejeví, že by byl záměr zákonodárce, který se 

k podpoře svobody hlásí i při novelizacích zák. pr.  

K záměru zákonodárce možno argumentovat, že v důvodové zprávě k tvz. koncepční 

novele zák. pr., provedené zákonem číslo 365/2011 Sb., která normovala ust. § 1a zák. pr. 

upravujícího pojetí některých686 (stěžejních) zásad pracovního práva, se uvádí: „Smyslem je 

vytýčení obecných základních zásad, na nichž je vybudováno pracovní právo jako součást 

soukromého práva. V základních zásadách jsou vyjádřena primární pravidla, jimiž se řídí 

pracovněprávní vztahy za účelem realizace jejich základních cílů spočívajících v organizaci práce 

fyzické osoby a ve vytváření odpovídajících pracovních podmínek, jakož i nezbytné ochrany 

zaměstnance při práci. Je tomu tak proto, že základní úprava práv a svobod podle čl. 3 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod není pro pracovněprávní vztahy dostačující. Výčet základních 

zásad pracovněprávních vztahů je demonstrativní, protože nauka pracovního práva dovozuje 

existenci zásad dalších. Tyto základní zásady mají být významnými interpretačními pravidly pro 

aplikaci právních norem zákoníku práce, pro realizaci smluvní vůle stran v mezích zásady “co 

 
685 Na mysl mi přichází situace v právu spotřebitelském, které stojí na pomezí práva soukromého a veřejného a jeho 

aktuální trend směřující k rozvíjení konceptu tzv. „aktivního spotřebitele“ tj. – „svědomitého (pečlivého) spotřebitele 

(srov. judikaturu SDEU). … Svědomitým (aktivním) spotřebitelem je třeba rozumět kritického, aktivního, chápajícího, 

pozorného a informovaného spotřebitele. To vše ukazuje, že i spotřebitelská problematika má své limity. Negativním- 

a nežádoucím-důsledkem přepjaté spotřebitelské úpravy by mohla být ochrana poskytovaná v konkrétním případě 

spotřebitelovi lehkovážnosti či nezodpovědnosti.“ DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2016, s. 299.   
686 „Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména“ 

(ust. §1a odst. 1 zák. pr.); „…navíc jejich výčet může být pravděpodobně pouze demonstrativní (což je ostatně technika 

použitá v současně platném znění § 1a ZPr)“ Bělina, M., Drápal, L., a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 1a zák. pr. bod 16; důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb.: „Výčet 

základních zásad pracovněprávních vztahů je demonstrativní, protože nauka pracovního práva dovozuje existenci 

zásad dalších.“  
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zákon nezakazuje, to dovoluje”, neboli “co není zakázáno, je dovoleno”, i pro použití právních 

norem občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Jak vyplývá z principu podpůrné 

působnosti občanského zákoníku, bude třeba občanský zákoník používat v pracovněprávních 

vztazích, se zřetelem k těmto základním zásadám.“687 Zákonodárcův úmysl byl danou novelou 

vazbu na občanské právo zdůraznit, přihlásit se k jeho subsidiární použitelnosti, zároveň při 

respektu k nutné vyšší míře ochrany jistých hodnot, promítnutých zvláště do zásad uvedených 

v ust. §1 a (dnes odst. 1) zák. pr. Nelze přehlédnout zákonodárcovo označení takových zásad jako 

primárních pravidel za účelem realizace základních cílů, které může mít zcela jistě svůj 

neopomenutelný význam, a to právě i pro následné (s účinností od 1. 1. 2014) zařazení jistých 

hodnot688 těmito zásadami chráněných pod normy veřejného pořádku dle ust. § 1a odst. 2 zák. pr. 

Nelze ovšem opomenout ani další důležitou skutečnost v důvodové zprávě zmíněnou, a sice, že: 

„Tyto základní zásady mají být významnými interpretačními pravidly pro aplikaci právních 

norem zákoníku práce, pro realizaci smluvní vůle stran v mezích zásady “co zákon nezakazuje, to 

dovoluje”, neboli “co není zakázáno, je dovoleno”, i pro použití právních norem občanského 

zákoníku v pracovněprávních vztazích.“689 Zákonodárce se tudíž otevřeně hlásí k vymezení 

určitých zásadních hodnot (některé z nich dokonce následně podrobil zvýšené ochraně), ale 

zároveň zdůrazňuje, že základní zásady mají rovněž sloužit k realizaci smluvní vůle v mezích 

ústavně dovolené svobody.  

V důvodové zprávě k novelizaci zákoníku práce v souvislosti s přijetím o. z.690 

zákonodárce zdůraznil respekt k zásadě autonomie vůle a smluvní volnosti a výslovně uvedl, že 

nepřichází v úvahu pochybnost, že pracovní právo je (i přes své výrazné ochranné prvky) nedílnou 

součástí soukromého práva (s výjimkou právní úpravy zaměstnanosti). K omezení smluvní 

volnosti zákonodárce uvedl, že tato je v pracovním právu často omezena za účelem ochrany 

zaměstnance jako slabší strany a že svobodná vůle zaměstnance, může být ekonomicky a sociálně 

determinována pod tlakem získat práci, proto je mu poskytována ona zvýšená ochrana. „Z hlediska 

přístupu zaměstnavatele i zaměstnance musí na jedné straně v základních pracovněprávních 

vztazích existovat autonomie vůle, smluvní volnost i rovnost smluvních stran, kdy tyto strany se 

budou moci svobodně rozhodovat a vlastním právním jednáním nabývat práv a brát na sebe 

povinnosti. Na druhé straně není možné opomenout veřejný zájem na fungování ekonomiky, životní 

 
687 Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., k bodu 3. 
688 Mimo hodnoty chráněné zásadou pod písm. d) řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými 

zájmy zaměstnavatele. 
689 Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., k bodu 3. 
690 Jednalo se o z. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti a přijetím rekodifikace soukromého 

práva. 
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standard obyvatel i sociální rovnováhu ve společnosti. Třebaže pracovní právo obsahuje 

významné ochranné prvky a ingeruje do sociální sféry smluvní strany základního 

pracovněprávního vztahu, nepřichází v úvahu pochybnost - s výjimkou právní úpravy 

zaměstnanosti - že patří do odvětví soukromého práva, čímž se na pracovněprávní vztahy použije 

obecná soukromoprávní úprava. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku je vymezen 

s ohledem na nález Ústavního soudu1 a koncepci občanského zákoníku na principu jeho 

podpůrného působení. Na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se použijí 

ustanovení občanského zákoníku, jestliže není možné zákoník práce použít…. Pracovněprávní 

vztahy mají jistá specifika oproti jiným soukromoprávním vztahům, smluvní volnost subjektů 

(smlouvou se odchýlit od zákona) je v těchto vztazích omezena z důvodu ochrany zaměstnance 

jako slabší strany základního pracovněprávního vztahu. Právní předpis tak často stanoví 

povinnost chovat se určitým způsobem a neumožňuje odchylné ujednání, a to ani tehdy, kdyby 

s tím zaměstnanec souhlasil. Právní úprava pracovněprávních vztahů vychází z předpokladu, že 

svobodná vůle zaměstnance, například při uzavírání pracovní smlouvy nebo jejím prodloužení, 

může být ekonomicky a sociálně determinována pod tlakem získat práci. Snahou 

pracovněprávních norem proto je vyrovnávat tuto nerovnost poskytnutím právní ochrany nebo 

zvýhodněním zaměstnance, jakožto slabší smluvní strany.“691 Domnívám se tudíž, že i zde měl 

zákonodárce v úmyslu přístup otevřený svobodě v pracovněprávních vztazích vyzdvihnout 

(nepřichází v úvahu pochybnost o tom, že je pracovní právo součást práva soukromého), ovšem 

při zachování vyšší míry ochrany zaměstnance v určitých zásadních oblastech zájmu (a proto 

zařazení určitých zásadních hodnot pod ochranu veřejného pořádku), zde zvláště v návaznosti na 

koncepci neplatnosti právních jednání a vymezení pravidla povahy právní normy v o. z. „K 

úpravám v §1a novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 303/2013 Sb. bylo přistoupeno 

s cílem především posílit právní jistotu, zejména pokud jde o platnost či neplatnost právních 

jednání, a tedy i možnost odchylných ujednání od zákonné úpravy.“ 692        

Při návratu k předchozím úvahám o povaze právních norem v právu pracovním je nutno 

zmínit se blíže o aplikaci ustanovení § 1 odst. 2 o. z. Byť úmyslem zákonodárce při koncepci o. z. 

byl zásadní respekt k zásadě autonomie vůle, samotná dikce tohoto ustanovení vnáší do 

problematiky značnou míru nejistoty, neboť současná zákonná konstrukce určování povahy právní 

normy není dostatečně určitým a srozumitelným vyjádření této zásadní nejen teoreticko právní 

 
691 Důvodová zpráva k z. č. 303/2013 Sb., k části šedesátépáté, změna zákoníku práce. 
692 HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ, E., ROUČKOVÁ, D., SCHMIED, Z., SCHWEINER, P., TOMANDLOVÁ, 

L., Vácha, J.: Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem k 1. 2. 2018. 11. 

aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 31.  
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otázky .693 Oprávněnou je obava, že: „Za kogentní a dispozitivní tak bude třeba spíše než právní 

normu považovat hypotetický výsledek její aplikace v individuálním případě.“694, což nejen 

zásadně koliduje s právní jistotou, ale i s podstatným znakem obecnosti právní normy. Situace se 

tím stává o to složitější. Pokud bychom na věc nahlíželi optikou, že jisté hodnoty jsou přeci v právu 

pracovním pod ochranou veřejného pořádku, tudíž půjde o zákaz ujednání porušujícího veřejný 

pořádek, bylo by takové tvrzení pravdivé pouze zčásti. Máme tu totiž na straně jedné postup 

zákonodárce prohlašující jisté hodnoty v pracovním právu za chráněné veřejným pořádkem, ale na 

straně druhé tu máme požadavek podpůrného hledání vyšší míry svobody, kteroužto cestu 

zákonodárce jasně pro celé soukromé právo nastavil a požaduje. Rovněž samotné hodnoty pod 

ochranou veřejného pořádku nám neříkají, které konkrétní normy jsou pod jeho ochranu zahrnuty, 

a proto při zvažování, zda je nutné jisté normě přiznat takovou vlastnost, je možné k problematice 

přistupovat s oním vědomím, že ochrana veřejného pořádku měla by být vyhrazena věcem 

podstatným (s prokazatelným „zájmem“ všeobecným, veřejným), na nichž je nutné bezvýhradně 

trvat a o jejichž nutnosti či bezvýhradnosti panuje shoda, které tedy budou naprosto klíčové pro 

zachování jistého nezbytného standardu ochrany zaměstnance.       

Komentářová literatura v návaznosti na zařazení určitých zásad pod ochranu veřejného 

pořádku ke kogenci v zák. pr. uvádí:  „Pokud vyjdeme ze základního předpokladu, že pracovní 

právo historicky vzniklo, aby právě ochránilo postavení zaměstnance, a ostatně tento závěr platí 

i pro pracovní zákonodárství EU, pak můžeme celkem spolehlivě dojít k závěru, že ObčZ svým § 1 

odst. 2 (i s přihlédnutím k dikci „zakázána jsou ustanovení porušující veřejný pořádek“) ve spojení 

s nově vloženým § 1a odst. 2 ZPr nás nenutí k novým úvahám o kogentnosti a dispozitivnosti 

ustanovení ZPr. Jsme přesvědčeni, že na dosavadních výkladech v tomto směru není třeba nic 

měnit a jsou platné i po 1. 1. 2014.“695 Pichrt s tímto názorem souhlasí a dokonce nabízí, jak sám 

uvádí, „provokativní“, pohled o nepřihlížení k ust. § 1 odst. 2 o. z. s tím, že by byla problematika 

dispozitivnosti a kogentnosti řešena jen zák. pr. „Je tedy provokativní otázkou, zda stávající text 

§ 4a odst. 1 ZPr „neupřednostnit“ – výlučně (či alespoň do určité míry v kombinaci s “prvním 

pohledem“ – viz shora) před § 1 odst. 2 ObčZ.“696 , když následně uvádí, že: „Pokud by však na 

jeho znění nebylo nahlíženo jako na úplné vyjádření mezí kogentnosti pracovněprávní úpravy, je 

 
693 K problematičnosti této samotné konstrukce viz Společná pojednání o dobrých mravech a veřejném pořádku v o. 

z. 
694 BERAN, K. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 136 až 137. 
695 Bělina, M., Drápal, L., a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 4a 

zák. pr. bod 7. 
696 PICHRT, J. K některým aspektům vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 7, 

s. 254. 
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možné uvažovat i o kombinaci obou shora naznačených pohledů při primárním výkladu povahy 

pracovněprávních ustanovení právě prizmatem pohledu § 4a ZPr, který pak již jen doplní případné 

použití § 1 odst. 2 ObčZ (aplikované však vždy v kontextu § 4 ZPr akcentujícího nezbytnost 

souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů).“697 Neztotožňuji se s možností 

odhlédnout při určení povahy právní normy od aplikace o. z., případně nahlížet na tuto otázku 

primárně optikou ust. § 4a zák. pr. a o. z. užít toliko podpůrně. Tento názor byl mohl podporovat 

diskontinuitu zák. pr. a o. z. a je tudíž proti jasnému úmyslu zákonodárce.    

Při úctě k názoru komentářové literatury o nenutnosti nových úvah o povaze právních 

norem v právu pracovním zmíněnému výše, zvažuji význam vlivu o. z. na pracovní právo jako 

širší, a to právě pro celou koncepční změnu filosofie právní úpravy o. z., a tím i podpůrně 

soukromého práva vůbec. „Nový kodex již byl vytvořen se záměrem upravovat celé soukromé 

právo, tedy i vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a tak jeho záměr upravovat vztahy 

pracovněprávní je zcela legitimní a je třeba s ním výrazně počítat.“698 

Lze souhlasit s Pichrtem, že: „Již nyní je patrné, že obecně bude v pracovněprávních 

vztazích zapotřebí určitého času (v některých případech bohužel zřejmě i poměrně dlouhé doby do 

vynesení prvních reprezentativních soudních rozhodnutí vyšších soudních instancí), než bude 

možné s větší mírou jistoty predikovat řešení některých problémů, které před nás staví vliv nové 

kodifikace soukromého práva na pracovněprávní vztahy. To platí neméně i pro otázku 

dispozitivnosti a kogentnosti.“699 

Bělina k problematice povahy norem v pracovním právu uvádí: „Pro oblast soukromého 

práva, a tím i pro oblast individuálního a kolektivního pracovního práva má a musí mít jeho 

úprava, a to na rozdíl od práva veřejného, zásadně dispozitivní charakter. Nicméně u pracovního 

práva, vzhledem k jeho ochranné funkci vůči zaměstnanci jako „slabší“ straně, je tato zásada 

výrazně modifikována celou řadou kogentních norem.“700 Pro normy pracovního práva je dle 

Běliny charakteristická výrazná modifikace ve prospěch kogence s tím, že v pracovním právu jsou 

často používány normy relativně kogentní, které umožňují stranám částečně se odchýlit, ale pouze 

v jednom směru, a to směrem k ochraně zaměstnance jako slabší strany a „obsahují maxima 

povinností, či naopak minima práv pro zaměstnance“, což je odrazem ochranné funkce pracovního 

 
697 Tamtéž. 
698 HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 

7. s. 233. 
699 PICHRT, J. K některým aspektům vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 7, 

s. 254. 
700 BĚLINA, M. Pracovní právo po novém občanském zákoníku. In: HRABCOVÁ, D. Sborník příspěvků 

z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. 

Masarykova univerzita. Spisy právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 24. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrume
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazru
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práva701. Jako příklad relativně kogentní právní normy Bělina uvádí úpravu „stanovení délky 

pracovní doby (§ 79 odst. 1, 2), která upravuje maximální délku pracovní doby, kterou je 

zaměstnanec povinen strpět, nebo naopak úprava dob odpočinku (§90 – 92), která upravuje 

minimální nárok zaměstnance na odpočinek“. 702  

Bělinou zmíněné obecné pravidlo relativní kogentnosti pramení z ust. § 4a odst. 1 zák. pr.  

a stanoví, že odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší 

nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví zákon nebo kolektivní smlouva, jako 

nejméně nebo nejvýše přípustné. Relativní kogentnost je dále v zák. pr. nutno vnímat v kontextu 

ust. § 4a odst. 3 zák. pr., kdy je možné odchýlení se stran od ust. § 363 zák. pr. pouze ve prospěch 

zaměstnance.   

Byť Bělina hovoří o zásadní dispozitivitě právních norem s výraznou modifikací ve 

prospěch norem kogentních, jeví se, že spíše prezentuje závěr o (v zásadě) dominantní převaze 

kogentních norem: „Pracovní právo, přestože je součástí soukromého práva, používá kogentní 

(příp. relativně kogentní) normy nesrovnatelně častěji, než je v soukromém právu běžné. Vyplývá 

to ze skutečnosti, že pracovní právo často omezuje smluvní vůli stran ve prospěch 

zaměstnance.“703 K tomu obdobně Štangová, která omezení smluvní svobody považuje dokonce 

za jeden ze základních principů pracovního práva: „Rozsah omezení smluvní svobody v pracovním 

právu je s jakoukoliv jinou oblastí soukromého práva nesrovnatelný. Dosahuje totiž takové 

intenzity, že tvoří jeden ze základních principů, na nichž je pracovní právo postaveno, prolíná 

v podstatě celou úpravou pracovněprávních vztahů.“704 A dodává, že: „Vyplývá ze zásady zvláštní 

zákonné ochrany zaměstnance, cílem kogentní právní úpravy je, aby byl zaměstnanec alespoň 

minimálně chráněn před absolutní smluvní svobodou, která by mohla být zneužita 

zaměstnavatelem v neprospěch zaměstnance a mohla by vést až k vytváření nedůstojných 

pracovních podmínek.“705  

V obecnosti považuji tyto závěry za přiléhavé. Zvláštní zákonná ochrana postavení 

zaměstnance (resp. její projev v podobě nutnosti frekventovanějšího užití kogentnosti, než v jiných 

odvětvích soukromého práva) je klíčovou zásadou pracovního práva související s jeho ochranou 

funkcí a vlastně vůbec důvodem vzniku pracovního práva jako takového. Za velmi přiléhavý však 

v tomto kontextu považuji dovětek Štangové i dalších pracovněprávních odborníků, že „cílem 

 
701 Blíže viz tamtéž. 
702 Tamtéž. 
703 Tamtéž. 
704 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 2.5. In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
705 Tamtéž. 
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kogentní právní úpravy je, aby byl zaměstnanec alespoň minimálně chráněn před absolutní 

smluvní svobodou, která by mohla být zneužita zaměstnavatelem v neprospěch zaměstnance a 

mohla by vést až k vytváření nedůstojných pracovních podmínek“706. Shodně uvádí tento názor i 

komentářová literatura, která tento dovětek uvádí jako cíl omezování smluvní svobody a kogentní 

právní úpravy707.  

Dovětek o cíli kogentní právní úpravy708 považuji za racionální a jeví se, je možné jej 

zvažovat s obecnou platností, a to i při opačném pohledu na problematiku - pro účely odůvodnění 

nenutnosti určení povahy pracovněprávní normy za kogentní. Domnívám se, by mohl být 

zdařilým způsobem testace významné skupiny pracovněprávních norem z hlediska podstaty, resp. 

i jejich smyslu a účelu obecně, neboť ochranná funkce pracovního práva je dominující a 

charakteristický rys podstatné části této právní úpravy. „Ochranná funkce se projevuje všude tam, 

kde je smluvní volnost omezena.“709  

Aby ovšem byla tato ochranná funkce ospravedlnitelná, měla by být užívána racionálně a 

účelně, v rozsahu oné alespoň minimální ochrany zaměstnance před zneužitím smluvní svobody 

zaměstnavatelem a zabránění vytvoření nedůstojných pracovních podmínek na straně jedné, ale 

nikoli až (přes)přílišné ochrany zaměstnance710 stavícího do jej do role přijímajícího pasivního 

„objektu ochrany“ spoléhajícího bez nutnosti aktivního a dbalého přístupu na to, že jej zákoník 

práce přesto ochrání, na straně druhé. Tímto názorem nemíním atakovat závěry o nutnosti ochrany 

jistých práva zaměstnanců „i proti jejich vůli“. Jsem ovšem názoru, že i ona ochrana zásadní 

hodnoty, musí mít svůj ospravedlnitelný základ (a rozsah) a musí být podrobena poměření 

k ostatním zásadám práva (nejen pracovního) a vůli obou stran pracovněprávního vztahu.     

Hledání racionální míry ochrany zaměstnance lze demonstrovat na závěrech 

zmíněných Drápalem: „Žádná ze zásad, které se uplatňují v pracovněprávních vztazích, podle 

mého přesvědčení neodůvodňuje, aby názor jedné ze smluvních stran pracovněprávních vztahů byl 

 
706 Tamtéž. 
707 Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 1a 

zák. pr., bod 18. 
708 „aby byl zaměstnanec alespoň minimálně chráněn před absolutní smluvní svobodou, která by mohla být zneužita 

zaměstnavatelem v neprospěch zaměstnance a mohla by vést až k vytváření nedůstojných pracovních podmínek“, tj. 

přiznání kogentní povahy takovým právním normám, jejichž smyslem je zajištění jakési minimální ochrany před 

zneužitím autonomie vůle zaměstnavatelem, za účelem zajištění ochrany důstojných pracovních podmínek 

zaměstnanců, tedy jakýsi alespoň minimální standard ochrany, na němž je nutno bezvýhradně trvat, aby nedocházelo 

k pracovním podmínkám jsoucím za hranicí důstojnosti a nezbytného respektu k zaměstnanci. 
709 ŠTANGOVÁ V., DVOŘÁK, J. K pojmu veřejný pořádek v občanském a pracovním právu. S. 605. Bod 2.6 In: 

ŽÁK, KRZYŽANKOVÁ K., KÜHN Z., BERAN K., MARŠÁLEK P., WINTR J., ONDŘEJEK P., TRYZNA, J. 

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o. 2020. 
710 K přiléhavému zamyšlení se na důsledky výkladu zákoníku práce za každou cenu ve prospěch zaměstnance viz 

např. DRÁPAL, L. Platí zásada „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ v 

pracovněprávních vztazích? Právní rozhledy. Rok 2017, č. 3, str. 93 a násl. 
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pokládán za „hodnotnější“ („podstatnější“) než mínění strany druhé a aby smlouvy a jiná právní 

jednání byly chápány a vykládány „příznivěji“ pro zaměstnance než pro zaměstnavatele. Zásady 

„pacta sunt servanda“ a „in favorem negotii“ – jako obecné zásady soukromého práva – musí být 

uplatňovány také v pracovněprávních vztazích, a to vůči oběma smluvním stranám základních 

pracovněprávních vztahů shodným způsobem. Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance 

je vyjádřením ochranné funkce pracovního práva, nelze ji však chápat odtrženě od jiných 

základních právních principů a ani ji absolutizovat. Vyjadřuje vyváženou úpravu 

pracovněprávního vztahu, která má za cíl nejen ochranu zaměstnance, ale respektuje též 

oprávněné zájmy zaměstnavatele. Za odporující zásadě zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance nelze pokládat to, že zaměstnanec musí – v zájmu uplatňování svých nároků 

a ochrany svých práv – „iniciovat“ občanské soudní řízení podáním žaloby a že v občanském 

soudním řízení nese procesní odpovědnost za prokázání svých tvrzení.“711  

Komentářová literatura zmiňuje dovětek o cíli kogentní úpravy u výkladu ust. § 1 a odst. 2 

zák. pr. a uvádí, že dané ustanovení zahrnující jisté zásady (resp. hodnoty jimi chráněné) pod 

ochranu veřejného pořádku, má mimořádný význam vzhledem k nové koncepci neplatnosti v o. 

z., která je nyní založena na preferenci relativní neplatnosti před absolutní a že tato nová právní 

úprava má opodstatnění pro občanskoprávní vztahy, ale pro vztahy pracovněprávní musela být 

výrazně modifikována.712 Na zdůvodnění uvádí právě onen dovětek o cíli kogentních norem 

v právu pracovním. „Cílem této úpravy je ochrana zaměstnance před absolutní smluvní svobodou, 

která by mohla být zaměstnavatelem zneužita v neprospěch zaměstnance a mohla by vést „až 

k vytváření nedůstojných pracovních podmínek“.“713 K tomuto názoru uvádím, že mám za to, že 

nelze dát rovnítko mezi normou kogentní a absolutní neplatností; obecná občanskoprávní úprava 

je založena přímo na preferenci platnosti právního jednání (ust. § 574 o. z.). Obecně nemusí 

porušení právní normy, dokonce ani porušení normy chránící veřejný pořádek (samo o sobě), vést 

rovnou k neplatnosti, a ne každé ujednání v rozporu se zákonem musí být neplatné, vzhledem ke 

konstrukci zákonných ustanovení o neplatnosti právního jednání (§ 580 a násl. o. z.) - k tomu viz 

kap. 4. 2 a 4. 3. Tyto úvahy by, pro obecně akceptovanou subsidiárnost o. z.714, měly přiměřeně 

 
711 DRÁPAL, L. Platí zásada „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ v 

pracovněprávních vztazích? Právní rozhledy. Rok 2017, č. 3, str. 101. 
712 Toto nově vložené ustanovení má mimořádný význam právě s ohledem na ObčZ a koncepci absolutní a relativní 

neplatnosti v něm obsaženou. ObčZ na rozdíl od původního jednoznačně dává přednost relativní neplatnosti před 

absolutní, jako výraz zdůraznění významu smluvní vůle stran. Nová úprava, která je jistě zcela namístě obecně pro 

oblast soukromého práva, však musela být modifikována právě pro oblast pracovního práva.“ Bělina, M., Drápal, 

L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 1a zák. pr., bod 31. 
713 Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 1a 

zák. pr., bod 31. 
714 Od 1. ledna 2014 zákoník práce neobsahuje vlastní právní úpravu právního jednání, toliko pouze odchylky od 

obecné úpravy občanskoprávní, a to v ust. § 18 až 20 zák. pr.  

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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platit i pro právo pracovní. Pro úplnost dodávám, že Galvas je zastáncem preference relativní 

neplatnosti v pracovněprávních vztazích.715  

Ust. § 1a odst. 2 zák. pr. zahrnující jisté hodnoty pod ochranu veřejného pořádku vnímám 

jako potvrzení záměru zákonodárce definovaného výše v důvodových zprávách, a sice, že 

úmyslem bylo stanovení zvýšené ochrany určitých zásadních hodnot (cílů právní úpravy). 

Nemyslím si ovšem, že by mělo být nelegitimním požadovat, aby se tak dělo při dodržení 

racionálního výkladu – zachování požadavku zaručení alespoň „minimálního standardu ochrany“ 

zaměstnance v důvodných případech, zároveň při nevybočení do stavů (přes)přílišné ochrany a při 

důsledném vážení se zásadou autonomie vůle jako vůdčího principu soukromého práva ústavní 

úrovně (kterýmžto i sám zákonodárce při hledání jisté cesty pro uplatnění svobody 

v pracovněprávních vztazích argumentuje – viz důvodové zprávy výše).  

Lze ovšem obecně souhlasit při zvažování následků, že důvody neplatnosti mohou být 

oproti jiným soukromoprávním úpravám častěji nalézány v právu pracovním, a to zvláště pro 

ochranu hodnot jsoucích pod ochranou veřejného pořádku.716 Jsem ovšem názoru, že hodnoty 

takovými zásadami vyjádřené nemají být neplatností, natož absolutní, dotčeny „automatizovaně“ 

proto, že jsou normami pod ochranou veřejného pořádku v právu pracovním, ale pro jejich 

hodnotovou závažnost, klíčovost, po zralé úvaze a zvážení konkrétních dotčených hodnot a po 

následném jasném zdůvodnění takového konkrétního dotčeného veřejného zájmu ad hoc. Stejně 

jako intenzita narušení veřejného pořádku, tak i smysl a účel právní normy musí být řádně 

v každém dotčeném případě odůvodněny (viz kapitola 4. 2). A contrario by právě nenaplnění 

dostatečné závažnosti chráněné hodnoty či zjištění, že by se jednalo o poskytnutí ochrany nad 

racionální standard, naopak mohly být dostatečně závažným argumentem ve prospěch svobody a 

pro zachování spíše platnosti právního jednání (ust. § 580 a násl. o. z.).   

Soudní ochrana a výklad pracovněprávních norem poskytovaný nad racionální podstatu 

žádoucí ochrany může mít velmi nežádoucí následky. Pakliže by směřovala právní praxe k ochraně 

zaměstnance nad legitimní rámec jistého standardu (nutné ochrany) a inklinovala by spíše 

k prohlašování absolutní neplatnosti, nejenže by takový přístup nebyl právně souladný (ust. § 574 

 
715 Blíže viz GALVAS, M. K NĚKTERÝM DÍLČÍM PROBLÉMŮM PRACOVNÍHO PRÁVA, SPOJENÝM S 

ÚČINNOSTÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. In: HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. Masarykova univerzita. 

Spisy právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013, s. 16. 
716 Komentářová literatura zastává názor, že: „Pokud zákonodárce vložením § 1a odst. 2 ZPr prohlásil u čtyř 

základních zásad pracovněprávních vztahů, že vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek, pak se nepochybně 

budeme s absolutní neplatností právních jednání setkávat v pracovním právu daleko častěji než v ostatním soukromém 

právu. Otázkou je pak pro judikaturu, jaké jednání bude pokládat, i s přihlédnutím k vybraným základním zásadám, 

za „zjevně“ narušující veřejný pořádek, a tudíž za absolutně neplatné.“ Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. 

Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 1a zák. pr., bod 36. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrrme


 

198 

 

 

o. z.), ale vedl by ve svých důsledcích k tomu, že by byla nucena praxe hledat cesty jiné, nikoli 

uzavírání pracovněprávních poměrů (ale např. vstupovat do podnikatelských vztahů) a v konečné 

fázi by to byl onen pracovník, který by nebyl chráněn, ona absolutizovaná ochrana by tak vedla 

k paradoxním a nechtěným následkům.  

K zahrnutí jistých hodnot pod ochranu veřejného pořádku lze pro úplnost dodat, že část 

odborné veřejnosti považuje povýšení zde uvedených zásad prohlášených pod ochranou veřejného 

pořádku nad jiné za diskutabilní.717 Morávek je názoru, že ust. § 1a odst. 2 zák. pr. je vystavěno 

minimálně zčásti nesprávně a uměle, když „minimálně nelze pod veřejný pořádek vztáhnout 

uspokojivé pracovní podmínky, a to ani tehdy, tvoří-li jednotu s bezpečnými podmínkami pro výkon 

práce.“718        

 K výkladu ust. § 4 zák. pr. je nutno dále doplnit již výše naznačené, že i při subsidiárním 

použití občanskoprávní úpravy, bude vždy nutné používat příslušné občanskoprávní ustanovení v 

souladu ze základními zásadami pracovněprávních vztahů.719 Komentářová literatura k tomu 

uvádí: „Jinými slovy není možné aplikace těch ustanovení ObčZ, která by se s těmito zásadami 

ocitala v rozporu…“720 a dodává, že: „Další důležitá překážka pro použití ObčZ jsou základní 

zásady pracovněprávních vztahů (k tomu srov. komentář k § 1a). Nelze totiž subsidiárně použít na 

pracovněprávní vztahy ta ustanovení ObčZ, která by byla v rozporu s těmito základními zásadami. 

Ostatně platí, že jakákoli ustanovení ObčZ můžeme subsidiárně použít, pouze pokud je to v souladu 

se základními zásadami zakotvenými v § 1a ZPr, které vyjadřují smysl a účel ustanovení ZPr.“721 

Tato komentářová literatura dospívá dále k závěru o možnosti aplikace všech ustanovení o. z., 

kromě těch, „která z povahy věci nepřipadají v úvahu, dále, jejichž aplikace by byla v rozporu se 

základními zásadami pracovněprávních vztahů, anebo jsou z aplikace přímo vyloučena.“722 

Principem subsidiarity a vymezením podrobných podmínek aplikace ust. § 4 zák. pr. se zabýval 

Štefko, lze tak na jeho analýzu odkázat.723 Štefko k subsidiárnímu použití o. z. přiléhavě uvádí: 

 
717 HŮRKA, P. et al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, s. 28. 
718 MORÁVEK, J. K VYBRANÝM ASPEKTŮM DOPADU NOZ A REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA DO 

ÚPRAVY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, s. 70. In: In HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. Masarykova univerzita. 

Spisy právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 119. ISBN 978-80-210-6718-9. 
719 „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy 

v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.“ ust. § 4 zák. pr. 
720 Bělina, M., Drápal, L., a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. Komentář k ust. § 4 

zák. pr. bod 18. 
721 Tamtéž bod 20. 
722 Tamtéž bod 23. 
723 ŠTEFKO, M. NĚKOLIK POZNÁMEK K UST. § 2401 ODST. 1 NOZ A JEHO POUŽITELNOSTI V 

INDIVIDUÁLNÍM PRACOVNÍM PRÁVU. str. 29-30. In: In HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. Masarykova univerzita. 

Spisy právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 119. ISBN 978-80-210-6718-9. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrrme
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
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„na rozdíl od delegačního principu umožňuje aplikaci NOZ ve všech souvislostech a bez vytržení 

jednotlivých ustanovení jako tomu bylo u principu delegace.“724 Pokud je možné aplikovat o. z. 

ve všech souvislostech, je nimi třeba myslet i preferenci platnosti a přístup svobodu omezující 

toliko výjimečně, pro existenci ochrany hodnot klíčových.  

Problematika vztahu obou kodexů je velmi komplikovaná, o čemž svědčí i různost pohledů 

na jednotlivé otázky. Názory se liší nejen v dílčích problematikách – zde lze zmínit např. pohled 

na ne/možnost užití ustanovení o. z., o adhezních smlouvách v pracovněprávních vztazích725 - ale 

i v samotné otázce vůbec vlivu o. z. na zák. pr. – když někteří autoři zvažují toliko vliv nepřímý726, 

jiní autoři naopak zdůrazňují význam vlivu o. z. na pracovní právo a upozorňují před nutností 

nepodcenit jeho  znalost, neboť „podcenění jeho znalosti může být fatální“. 727 K již tak 

komplikované otázce přistupuje dále závažný fakt, na který poukazuje v souvislosti se zdánlivostí 

právního jednání, ale lze zřejmě zvažovat s dosahem širším, Stráský: „Nicotnost728 právních 

jednání vyjádřená tím, že se k některým jednáním nepřihlíží, by se při úpravě pracovněprávní 

vztahů jistě mohla uplatnit, to ovšem za podmínky, že by celý zákoník práce prošel důkladným 

přepracováním a u každého ustanovení by bylo zváženo, zda má být s případným odchýlením od 

něj spojen následek nicotnosti. Takováto hloubková rekonstrukce zákoníku práce by fakticky 

odpovídala jeho rekodifikaci. K ní se ovšem zákonodárce v souvislosti s přijetím nového 

občanského zákoníku neodhodlal. Namísto toho přistoupil k tomu, že bez hlubší úvahy a bez 

zvážení možných výkladových důsledků rozesel dovětky o nepřihlížení k odchylnému ujednání jen 

na některá místa v zákoníku práce.“729   

 
724 Tamtéž str. 30. 
725 Postoj odmítavý (pro vyšší strandard ochrany zajištěný zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance) 

blíže viz Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. 

§ 4 zák. pr. bod 24; připoštějící použití - blíže viz BEZOUŠKA, Petr. Vliv nového občanského zákoníku na pracovní 

právo. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 1, s. 1 či HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým 

občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 7. s. 233; dále viz např. názor Morávka o nutnosti zkoumat 

skutečnou možnost ovlivnění podmínek s tím, že: „Bezvýjimečná aplikace úpravy § 1798 až § 1801 NOZ na tyto 

případy by vedla k podstatnému snížení již tak nepříliš široké smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích.“ 

MORÁVEK, Jakub. K VYBRANÝM ASPEKTŮM DOPADU NOZ A REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA DO 

ÚPRAVY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, s. 76-77. In: HRABCOVÁ, D. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. Masarykova univerzita. Spisy 

právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 119. ISBN 978-80-210-6718-9.   
726 Blíže viz BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017, s. 14. 
727 BEZOUŠKA, P. Vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 1, s. 1. 
728 Autor používá pojem „nicotnost“, zjevně ovšem myslí „zdánlivost“ – k tomu Zuklínová: „Chybné označení 

„nicotné“ které se do našeho soukromého práva i právní teorie dostalo na začátku 20. století vadným překladem 

nového výrazu BGB „nichtig“, který neznamená nic jiného než „neplatný“ - ovšem v BGB! (Novelou ABGB, která 

přijímala prvky moderního práva BGB, vznikla  v ABGB dost zmatená situace dvou označení pro totéž!).“ 

ZUKLÍNOVÁ, M. Zdánlivé právní jednání. Právní prostor. Rok 2015. č. 5, pozn. pod čarou č. 2, dostupné na: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani. 
729 STRÁNSKÝ, J. NÁSLEDKY VAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PO 

REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA. s. 53. In HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani
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Hůrka zastává názor o spíše vyšším vlivu o. z. na zák. pr. a k vzájemnému vztahu obou 

kodexů uvádí, že: „Výše uvedený vztah přinese relativně vysokou míru použití ustanovení 

občanského zákoníku v pracovním právu. Nebude se však jednat o úpravu klasických institutů 

z pohledu personálních záležitostí, jako je pracovní doba, dovolená, překážky v práci nebo 

odměňování, nýbrž o úpravu obecných otázek, které vytvářejí jakési nástroje pro regulaci 

a fungování právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nový občanský zákoník 

umožní zaměstnavateli a zaměstnanci lépe individuálně specifikovat obsah vzájemného závazku, 

právně jej zajistit a snadněji a účelněji se jej domáhat.“730  

I zastánci spíše nepřímosti vlivu o. z. na právo pracovní ovšem konstatují, že „Zásady 

soukromého práva jsou jako obecné zásady platné i pro pracovněprávní vztahy.“ 731  

Každé v pracovním právu použité občanskoprávní ustanovení tudíž bude nutno vykládat 

ve všech jeho souvislostech, v duchu základních zásad pracovního práva tak, aby i při použití o. 

z. byla zachována příslušná míra ochrany zaměstnance, i s přihlédnutím k ochraně jistých zájmů 

zaměstnavatele (řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele), aby 

aplikace o. z. v zásadě svobodu podporující v konkrétním případě nevedla k důsledkům 

s pracovněprávní filosofií vyjádřenou zejména jejími zásadami v ust. § 1a odst. 1 zák. pr. 

neslučitelným, a aby byl dodržen minimální standart ochrany zaměstnance u hodnot 

fundamentálních. Byť jde o otázku značně komplikovanou (z mnoha důvodů v této práci 

naznačených), je nutné zdůraznit, že jsou to zejména právě ony právní zásady (a způsoby řešení 

jejich vzájemného střetu), které mohou být pro svou prověřenost a stálost oním účinným tmelícím 

prvkem.  

Považuji dále za žádoucí zmínit se pro účely pracovněprávní o zásadě ochrany slabší 

strany, která úzce souvisí se zásadou rovnosti stran, resp. představuje legitimní výjimku z této 

zásady za účelem odstranění faktické nerovnosti mezi stranami732 a jejich vztahu k zásadě zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance. „Ačkoli soukromé právo vychází z rovnosti subjektů (viz 

sub IX.), faktická nerovnost někdy vyžaduje zásah zákonodárce, kterým by ji alespoň do jisté míry 

dorovnal. Nejtypičtějším příkladem je ochrana slabšího.“733 „Zásada rovnosti stran je však přesto 

 
konference Pracovní právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. Masarykova univerzita. Spisy 

právnické fakulty MU č. 466 (řada teoretická, Edice s). Rok 2013. s. 119. ISBN 978-80-210-6718-9. 
730 HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, 

č. 7. s. 233. 
731 Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 4 

bod 26. 
732 Blíže viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 40 – 41.  
733 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 

83. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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v pracovněprávních vztazích velmi výrazně omezena ve prospěch zvláštní zákonné ochrany 

postavení zaměstnance, klíčové zásady pracovního práva.“734 Zákonodárce vyvažuje faktickou 

nerovnost ochranou slabšího, v oblasti pracovněprávní je pak nutno tuto ochranu slabšího vnímat 

zvláště s přihlédnutím k zásadě zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. 

V ust. § 3 odst. 2 písm. c) o. z. zákonodárce ochranu slabší strany (v situacích určitých 

„znevýhodnění“735) upravuje mezi základními zásadami soukromého práva. Lze souhlasit ze 

závěry Pelikánové, Pelikána, že: „Výčet je zvláštní, velmi neúplný. …Nejedná se tu o obecnou 

ochranu slabší smluvní strany, kterou nalézáme v řadě konkrétních ustanovení rozptýlených 

v zákoníku, zejména v úpravě ochrany spotřebitele.“736  

V duchu zásady normované v tomto ustanovení (písm. c) by bylo možné posuzovat 

zaměstnance jako slabší stranu z důvodu „závislosti svého postavení“ a klade se otázka, zda 

automaticky, na základě tohoto ustanovení, by měl být vnímán zaměstnanec slabší stranou 

(obecně), pro závislost svého postavení (plynoucí z podstaty pracovního vztahu) a v jakém 

rozsahu. Toto ustanovení je dále nutno vnímat zejména v kontextu ust. § 433 odst. 2 o. z.737, v 

němž je konstruována vyvratitelná právní domněnka, že „se má za to, že slabší stranou je vždy 

osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním 

podnikáním.“ a je tu možnost prokázat opak.  

Melzer, Tégl738 k těmto ustanovením uvádí, že právní úprava rozlišuje dva typy „závislosti 

svého postavení“; má se jednat za prvé o případy, v nichž je typicky jedna strana ve slabším 

postavení, a té má zákon poskytovat ochranu bez ohledu na nutnost dokazovat, zda je skutečně 

slabší stranou, „zejména že je v závislém postavení“ a nazývají tento typ tzv. abstraktně slabší 

stranou (typicky spotřebitel, zaměstnanec) a uvádějí, že v tomto že právní úprava navazuje na tu 

dosavadní, za druhé má jít o typ závislosti postavení v podobě obecné ochrany slabší strany, u níž 

bude potřeba dokazovat, že strana dovolávající se této ochrany, skutečně slabší stranou je a je 

jedním ze základních ustanovení § 433 o. z. (tzv. konkrétně slabší strana), a dále pak jako příklady 

konkrétně slabší strany zmiňují např. §§ 630, 1798 či 1793 o. z.  Autoři se ovšem blíže nezabývají 

vzájemným vztahem těchto ustanovení (abstraktní a konkrétní slabší strany). 

 
734 HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 

7. s. 233. 
735 A sice pro „nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení“ – podrobněji k zásadě viz kapitola 3. 3  

Ochrana slabší strany v o. z. 
736 Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 28. 
737 Vycházíme-li se závěru Pelikánové, Pelikána, že ust. §433 odst. 1 o. z. „se týká jenom podnikatelů, je speciálním 

obchodněprávním ustanovením“ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1019. 
738 Blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 83 - 84.   
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Při pohledu na rozsah působnosti ust. §  3 odst. 2 písm. c) o. z. ve vztahu k zaměstnanci 

jako slabší straně z důvodu závislosti svého postavení lze konstatovat, že zaměstnanec nesmí 

utrpět z důvodu tohoto svého znevýhodnění, v podobě „závislosti postavení“, nedůvodnou újmu, 

nesmí utrpět nedůvodnou újmu proto, že má postavení slabší strany plynoucí ze závislosti jeho 

postavení.739 Výraz „nedůvodná“ újma je pak klíčový, neboť může být nosným argumentem pro 

závěr, že po důsledném přihlédnutí ke konkrétním okolnostem případu, bude újma moci být i 

odůvodněna jako důvodná, resp. „zásah“ jako přiměřený.  

Zaměstnanci jsou tudíž chráněni v pracovněprávních vztazích speciálními zákonnými 

ustanoveními, a to zvláště těmi, které jsou projevem zásady zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance740,741 podpůrně pak s všeobecnou platností v situacích, kde vyvstává do popředí 

závislost jejich postavení proti nedůvodné újmě. Aplikace ustanovení by tak mohla připadat 

v úvahu v oblasti pracovněprávní zejména v případech, které nebudou spadat pod zásadu zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance, pro vyvažování s jinými dotčenými zájmy a pro 

odůvodnění ne/přiznání této ochrany slabší strany z důvodu ne/důvodné újmy.    

S ohledem na dikci ust. § 433 odst. 2 o. z., které presumuje, kdo je slabší stranou při 

vystupování vůči podnikateli v hospodářském styku, bude i zaměstnanec ve vztahu k 

zaměstnavateli osobou vystupující mimo souvislost s vlastním podnikáním a zpravidla osobou, 

na niž dopadá tato právní domněnka slabší strany.742  

 
739 Shodně v obecném smyslu blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. 

§§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 83 - 84.   
740 Zde zvažováno z pohledu konkurence zásady ochrany slabšího vs. zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance. 
741 Výstižně Hůrka: „Dle vymezení definice závislé práce v zákoníku práce se jedná o práci, kterou zaměstnanec pro 

zaměstnavatele koná osobně v organizační podřízenosti, dle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, na jeho náklady 

a odpovědnost. Zaměstnanec se tak již z titulu uzavření pracovní smlouvy, resp. některé z dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, nebo na základě jmenování dostává do podřízeného postavení, a to bez ohledu na své osobní 

ekonomické nebo sociální zázemí. Uzavřením základního pracovněprávního vztahu vstupuje do podřízeného 

postavení, v němž je omezena jeho autonomie vůle, schopnost a možnost brát se o své štěstí tak, jak mu jinak umožňuje 

soukromé právo. V takovémto vztahu vystupují zvláštní zásady pracovního práva, které poskytují zaměstnanci 

adekvátní ochranu a garanci minimálního standardu pracovních podmínek a jisté míry stability samotného vztahu. 

Jedná se zejména o zásadu zvláštní ochrany právního postavení zaměstnance, zásadu uspokojivých a bezpečných 

pracovních podmínek a zásadu spravedlivého odměňování. Přestože rovněž v občanském právu můžeme nalézt vztahy, 

v nichž existuje jistá míra závislosti jedné strany vůči straně druhé, např. vztahy spotřebitelské a nájemní, takto vysoká 

míra vzájemného sepětí, osobní povahy vztahů, stejně jako míra řízení a podřízenosti, v nich však není.Proto zákoník 

práce poskytuje zaměstnanci zvýšenou právní ochranu jeho postavení při výkonu práce a v souvislosti s ním.“ 

HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 7. 

s. 233. 
742 Dle důvodové zprávy má být ust. § 433 zakotvením obecné ochrany slabší strany a jde o ustanovení generální 

povahy, které má být základem pro podobnější úpravu v části čtvrté o. z. Blíže viz. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský 

zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 2012. s. 207; dle Pelikánové, 

Pelikána: ust. §433 odst. 1 o. z. „se týká jenom podnikatelů, je speciálním obchodněprávním ustanovením … Druhý 

odstavec má ale omezený význam, protože není definicí slabší strany, ale jenom definicí rámce uplatnění právní 

domněnky.“ Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1019. Souhlasím s Pelikánovou, 

Pelikánem, neboť dikce ust. § 433 podává toliko kontrukci vyvratitelné právní domněnky slabší strany, nikoli její 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
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Souhlasím s Hůrkou, že: „Ustanovení § 433 odst. 2 ObčZ v obecné rovině předpokládá, že 

zaměstnanec bude ve vztahu vůči zaměstnavateli slabší stranou, neboť stanoví, že slabší stranou 

je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním 

podnikáním. Zaměstnance však nelze považovat za slabší stranu automaticky, můžeme nalézt 

vztahy, kdy zaměstnanec má silné postavení na trhu práce, je finančně zajištěn a jeho závislost na 

existenci daného právního vztahu není vysoká. Takového zaměstnance nelze za slabší stranu 

považovat.“743  

Nelze tudíž dát rovnítko mezi pojmem zaměstnanec a slabší strana bez dalšího a vždy, byť 

zpravidla bude zaměstnanec právě slabší stranou moci být označen. Důležitá bude i fakticita stavu 

a skutečná možnost prosazení vlastní vůle v konkrétním případě a o kterou oblast ochrany se bude 

jednat. Domnívám se totiž, že je reálně možné nejen to, že zaměstnanec nebude slabší stranou (zde 

nahlíženo zvláště ve smyslu nezávislosti na posuzovaném pracovním poměru – může mít jiný, 

stabilní, hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, zajišťující mu v zásadním rozsahu živobytí a 

posuzovaný pracovní poměr pro něj nebude nezbytný, bude jej moci bez jakékoli důvodné újmy 

postrádat, tudíž ani nebude nucen přijímat podmínky zaměstnavatele), ale dokonce by bylo možno 

zvažovat, zda onou slabší stranou v konkrétním právním vztahu není zaměstnavatel majíce 

zaměstnance pro něj zcela významného a strategicky zásadního, vybaveného jedinečnými a 

specifickými znalostmi a dovednostmi, které jiní zaměstnanci nemají a jehož tudíž není dost dobře 

možné nahradit, tj. jehož vyjednávací pozice bude zásadně a zcela odlišná, v podstatě mu 

umožňující diktovat si jakékoli podmínky – v takovém případě by nebyl důvod nechránit naopak 

zaměstnavatele, který by se ocitl v pozici, že je nucen přijímat de facto jakékoli podmínky, za 

nichž je ochoten zaměstnanec práci vykonávat; pak právě takový zaměstnanec by nesměl svou 

výhodu zneužít a lze i zvažovat, že by naopak v jistém „závislém postavení“ – zde nikoli ve smyslu 

definice závislého vztahu dle zák. pr., ale dle obecnějšího pojetí závislosti v podobě nemožnosti 

prosadit svou vůli, mohl by být právě naopak zaměstnavatel. Bylo by tak možné zvažovat dopad 

dikce ust. § 3 odst. 2 písm. c), jeví se, i na zaměstnavatele, neboť pojem „závislost svého 

postavení“ je nutno vnímat otevřeně. Stejně tak dikce ust. § 433 odst. 2 nebrání takovému pojetí 

slabší strany, neboť lze souhlasit s tím, že: „Druhý odstavec má ale omezený význam, protože není 

 
definici (odst. 2). V odstavci prvním § 433 o. z. je pak působnost tohoto ustanovení omezena na podnikatele (srov. 

„Kdo jako podnikatel vystupuje“). K podrobnějšímu výkladu odkazuji na kapitolu Ochrana slabší strany. 
743 HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. Rok 2014, č. 

7. s. 233. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnbtgm


 

204 

 

 

definicí slabší strany, ale jenom definicí rámce uplatnění právní domněnky.“744; záleželo by 

zřejmě pak na tom, jakého projevu ochrany slabší strany dle o. z. by se zaměstnavatel dovolával.       

K vzájemnému vztahu zásady rovnosti stran, ochrany slabší strany a zvláštní zákonné 

ochrany postavení zaměstnance uvádí Galvas, že: „Uvedená zásada (pozn. zásada ochrany slabší 

strany) je založena na tom, že subjekty pracovního práva nejsou stejné, reálně se od sebe liší a 

mají různé předpoklady i různá omezení, resp. slabší možnosti suverénně vystupovat v právních 

vztazích. … Pracovní právo tak svými ustanoveními vyrovnává omezení nebo obtížnější postavení 

některých subjektů (např. některých skupin jako jsou ženy, mladiství, starší osoby, zdravotně 

postižené osoby apod.).“745 a dodává, že pracovní právo pod vlivem zásady ochrany slabší strany 

vzniklo a vyvíjelo jako ochranné právo s tím, že v pracovní právu nutno počítat, že je tato zásada 

ještě více zesílena speciální zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance.746  

Lze tak, jeví se, uzavřít, že v pracovním právu lze zásadu zvláštní zákonné ochrany 

postavení zaměstnance vnímat jako zesílení (speciální projev) obecné zásady ochrany slabší 

strany s jejím přednostním speciálním užitím. Ochranu slabší strany lze dále zřejmě vnímat ve 

vztahu k o. z. minimálně v kontextu projevu ochrany v podobě zákazu nedůvodné újmy a jednak 

je nutno ji zvažovat v kontextu speciálních problematik ochrany slabšího vyplývajících 

z jednotlivých ust. o. z. (např. ust. § 630 o. z., ust. §§1798, či 1793 až 1795, 1796 o. z., kterých 

konkrétních pak v závislosti na tom, kdo by se které ochrany dovolával). Při zvažování, která 

zásada se v daném případě uplatní, bude záležet na tom, zda jde o problematiku spadající přímo 

pod ochranu hodnot vyjádřených zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, která 

se tak ve vztahu k ochraně zaměstnance uplatní přednostně pro svou specialitu a pro svou 

případnou vyšší míru ochrany.747 Nebude-li problematika ochrany slabšího spadat pod tuto 

zvláštní zásadu, bude možné zvažovat, zda postavení osoby v konkrétním pracovněprávním 

 
744 Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1019. 
745 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 

36. 
746 Blíže viz tamtéž. 
747 K tomu např. Bělina z důvodu uplatnění zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstance přednostně pro 

vyšší standard ochrany před obecným projevem ochrany slabší stran v podobě adhezních smluv v o. z. dospívá 

k závěru o nemožnosti uplatnění ust. o adhezních smlouvách v pracovněprávních vztazích: „Snaha aplikovat na 

pracovněprávní vztahy ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem opomíjí zásadní skutečnost, že 

pracovní právo je od počátku vystavěno na principu zvláštní ochrany postavení zaměstnance, nikoli na principu 

ochrany slabší strany, tj. přímo adresně na ochranu jedné ze smluvních stran, a to zaměstnance. Na tom nic nemění 

skutečnost, že slabší stranou pracovního vztahu, a to zejména v historických souvislostech, byl a i dnes je zpravidla 

zaměstnanec. Tato ochrana postavení zaměstnance byla v průběhu téměř 200 let existence pracovního práva stále 

prohlubována a i dnes se promítá výrazným způsobem rovněž v právu EU. Z tohoto pohledu pracovní právo 

poskytuje zaměstnancům nesrovnatelně větší ochranu, než může poskytovat slabší straně několik ustanovení ObčZ 

o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.“ Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019. komentář k ust. § 4 zák. pr. bod 24, jak bylo již uvedeno výše, jiní autoři naopak připouští 

možnost užití ust. o adhezních smlouvách v pracovněprávních vztazích.   
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vztahu (zpravidla zaměstnance) nebude naplňovat obecné postavení slabší smluvní strany a zda na 

její postavení dopadají příslušná ustanovení o. z. o ochraně slabší strany.  

Obecně však bude pro pracovněprávní vztahy významným, že zásada rovnosti bude 

výrazně modifikována zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, kterou lze 

považovat za zesílený (speciální) projev zásady ochrany slabší strany (toliko zaměstnance) pro 

oblast pracovněprávní, případně bude modifikována též projevy občanskoprávní ochrany slabší 

strany (lze zvažovat, že obou stran pracovního vztahu).  

Závěrem možno zmínit, že ochranu slabšího výrazně akcentuje i Ústavní soud. Ten za 

pomoci testu proporcionality posuzoval střet zájmu na ochraně osobnosti zaměstnavatele (projev 

osobní povahy) se zájmem na ochraně práv stěžovatele jako zaměstnance a ochraně práva 

zaměstnance na spravedlivý proces, a to ve vztahu k přípustnosti rozhodujícího důkazního 

prostředku (audionahrávek) pro posouzení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané 

zaměstnanci, a dospěl k závěru o přípustnosti takového důkazního prostředku. Ústavní soud 

prohlásil ochranu slabší strany za princip ústavněprávního významu, se zvláštním akcentem právě 

ve vztazích pracovněprávních, a to při zvýšené ochraně ukončování pracovního poměru 

zaměstnavatelem. V „judikatuře již proběhla konstitucionalizace ochrany slabší smluvní strany 

jako principu ústavněprávního významu, jímž se orgány veřejné moci mají v aplikační praxi 

povinnost řídit [srov. např. nález sp. zn. II. ÚS 2164/10 ze dne 1. 11. 2011 (N 187/63 SbNU 171), 

dále viz např. nálezy ve věci sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013 (N 183/71 SbNU 201) i sp. 

zn. III. ÚS 562/12 ze dne 24. 10. 2013 (N 179/71 SbNU 153)]. Tento princip je obzvláště 

akcentován v oblasti práva pracovního, jež musí účinným způsobem chránit zaměstnance před 

jakýmikoli formami nátlaku a svévole ze strany zaměstnavatele, pokud jde o ukončení 

pracovního poměru. Jde o projev ochranné funkce pracovního práva a principu ochrany stability 

pracovního poměru [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 83/06 (N 55/48 SbNU 629, 116/2008 Sb.)]. Při 

rozhodování pracovněprávních sporů musejí mít soudy tento vůdčí princip stále na zřeteli, a to 

zejména při vedení dokazování, neboť jinak by se soudy poskytovaná ochrana zaměstnance před 

svévolí zaměstnavatele stala jen formální a neúčinnou. Obecné soudy mají především povinnost 

vzít v úvahu obvyklou důkazní nouzi na straně zaměstnance, jenž se snaží prokázat nezákonný 

postup zaměstnavatele při rozvázání pracovního poměru. V poslední době Ústavní soud na tyto 

zásady poukázal zejména v usnesení sp. zn. II. ÚS 1471/14 ze dne 26. 6. 2014 (U 11/73 SbNU 

1011) a v usnesení sp. zn. II. ÚS 3633/13 ze dne 15. 8. 2014 (U 12/74 SbNU 605).“748 Rozhodnutí 

považuji přiléhavé stran dosaženého výsledku ochrany zaměstnance a stability jeho pracovního 

 
748 Nález ÚS ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14.  



 

206 

 

 

poměru za situace nemožnosti provedení jiných důkazů, zvláště z důvodu, že jde o pracovněprávní 

spor a vzhledem ke kontextu konkrétního případu. Chráněná hodnota trvání pracovního poměru 

(jeho stability) je hodnotou zcela zásadní, pro zaměstnance leckdy až existenční a je nutno, aby 

byla ve zvýšené míře chráněna před zneužíváním práv zaměstnavatelem. Opačný přístup v tomto 

konkrétním posuzovaném případě (nepřipuštění nahrávek) by navíc vedl k ochraně nezákonnosti. 

Dlužno uvést, že nezákonnost zásahů do projevů osobní povahy tím nebyla legitimizována, naopak 

se proti ní ÚS výslovně vyjádřil.749 Toto rozhodnutí ovšem na stranu druhou konstitucionalizuje 

ochranu slabšího750 a přiznává jí i významné důsledky v rovině procesněprávní (zde v oblasti 

dokazování), což důvodně není přijímáno s všeobecným souhlasem a vyvstávají pochybnosti, zda 

jde o přístup legitimní (k tomu blíže viz kapitola 3. 3 Ochrana slabší strany).     

V současném znění již zákoník práce neobsahuje ustanovení zákazu o výkonu práv a 

povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů v rozporu s dobrými mravy (dřívější ust. § 14 

odst. 1 zák. pr.). Pojem dobrých mravů v pracovním právu normuje toliko pro účely odpovědnosti 

za škodu. Právní pojem dobré mravy a jejich význam tak, jak je upravený v o. z., jsou pro oblast 

pracovněprávní plně využitelné. Jak správně poukázal i Ústavní soud, „není důvod odlišovat 

význam stejného pojmu "dobré mravy", resp. jejich porušení, jak je upraveno v § 3 odst. 1 

občanském zákoníku a § 14 odst. 1 zákoníku práce. Takové odlišování vede k rozporu se zásadou 

vnitřní jednoty a bezrozpornosti právního řádu. … Uvedený závěr o stejném významu porušení 

„dobrých mravů“ v právních úpravách zákoníku práce a občanského zákoníku ostatně odpovídá 

i následnému legislativnímu vývoji, kdy právní úprava neplatnosti právního jednání, které se příčí 

dobrým mravům, byla ponechána přímo na právní úpravě nového občanského zákoníku (§ 580 

odst. 1) a zákoník práce od účinnosti zákona č. 303/2013 Sb. již žádnou vlastní právní úpravu 

neplatnosti právního jednání z důvodu porušení „dobrých mravů“ pro pracovněprávní vztahy 

neobsahuje.“751  

Za pozornost ovšem stojí i další závěr z rozhodnutí plynoucí. ÚS se totiž v daném 

rozhodnutí zabýval vztahem zásad zákazu výkonu práva v rozporu s dobrými mravy, zákazem 

 
749 Ústavní soud zároveň dodal, že: „Za běžných okolností je svévolné nahrávání soukromých rozhovorů bez vědomí 

jejich účastníků hrubým zásahem do jejich soukromí a takovýto postup s rysy záludnosti je ve velké většině případů 

morálně i právně nepřijatelný, zejména, je-li veden záměrem nahrávanou osobu poškodit. Ústavní soud se rozhodně 

staví proti nekalým praktikám vzájemného elektronického sledování a skrytého nahrávání při soukromých 

i profesionálních jednáních, jež zpravidla jsou nejen v rozporu s právem, ale hodnoceno po stránce sociálně etické 

šíří ve společnosti atmosféru podezíravosti, strachu, nejistoty a nedůvěry.“ Nález ÚS ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. 

ÚS 1774/14. Přiléhavě tím závěr o možnostech zásahů do projevů osobní povahy korigoval. 

750 „K tomu Ústavní soud uvádí, že v jeho judikatuře již proběhla konstitucionalizace ochrany slabší smluvní strany 

jako principu ústavněprávního významu, jímž se orgány veřejné moci mají v aplikační praxi povinnost řídit [srov. 

např. nález sp. zn. II. ÚS 2164/10 ze dne 1. 11. 2011 (N 187/63 SbNU 171), dále viz např. nálezy ve věci sp. zn. I. ÚS 

3512/11 ze dne 11. 11. 2013 (N 183/71 SbNU 201) i sp. zn. III. ÚS 562/12 ze dne 24. 10. 2013 (N 179/71 SbNU 153)].“  
751 Nález ÚS ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 129/16. 
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přenosu rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance a zákazem zneužitím práv. Při posuzování 

vzájemného vztahu prvních dvou jmenovaných zásad uvedl, že ani skutečnost existence zásady 

zákazu přenosu rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance nemůže být důvodem pro odlišný 

přístup k výkladu dobrých mravů v právu pracovním. „Zásada zákazu přenosu rizika z výkonu 

závislé práce na zaměstnance se proto uplatní v rámci uvedeného posouzení, zda se z hlediska 

konkrétního případu, ve vzájemném jednání účastníků pracovněprávního vztahu, jedná o porušení 

"dobrých mravů", aniž by to bylo důvodem pro odlišování významu daného pojmu od právní 

úpravy "dobrých mravů" v občanském zákoníku.“752 V daném případě zásadou zákazu přenosu 

rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance argumentoval „na svou obranu“ zaměstnanec 

uplatňující pohledávku za okolností odporujícím dobrým mravům. Zcela přiléhavě tak ÚS uzavřel, 

že tato zásada musí být hodnocena v rámci posouzení, zda osoba jedná v rozporu s dobrými mravy, 

neboť opačný závěr (tj. připuštění obrany v podobě „zákazu přenosu rizika“ v případě, kdy sám 

zaměstnanec jedná za daných okolností nemravně), by de facto legalizoval nezákonnost a byl by 

zcela jistě v rozporu se smyslem a účelem zásad práva pracovního, ale i občanského práva. 

Ochranná funkce pracovního práva, odrážející se v jeho specifických zásadách, musí mít svou 

legitimitu, což platí nejen při zvažování rozsahu uplatnění zásady autonomie vůle 

v pracovněprávních vztazích, ale obecně. Ochrana zaměstnance se tudíž nesmí se stát „nelegitimně 

účelovou“ ochranou „za každou cenu“.     

Ke vztahu mezi zásadou zákazu výkonu práva v rozporu s dobrými mravy a zásadou 

zákazu zneužití práv dodal, že „z citovaného názoru Nejvyššího soudu, obsaženého v rozsudku sp. 

zn. 21 Cdo 992/99, by bylo možné požadavek úmyslu pro jednání v rozporu s dobrými mravy 

dovozovat jen v případě, pokud by jednání v rozporu s dobrými mravy a zneužití práva byly pojmy 

s totožným významem.“753 Jedná se ovšem dle závěrů z citovaného rozhodnutí o dvě relativně 

samostatné skutkové podstaty, které je možné uplatnit samostatně. Ústavní soud potvrdil závěry 

dosavadní soudní praxe i literatury, že při posuzování, zda je výkon práva v rozporu s dobrými 

mravy, není rozhodné zavinění a postačí, aby byl výkon práva (objektivně) v rozporu s dobrými 

mravy, aniž by bylo rozhodné, zda se vztahuje zavinění jednajícího k výkonu práva v rozporu 

s dobrými mravy.754    

 
752 Tamtéž. 
753 Tamtéž.  
754 „Ústavnímu soudu jsou rovněž známy další rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterých: "Soud zjišťuje, zda se 

výkon práva příčí dobrým mravům v daném čase a na daném místě podle objektivního kritéria, nezávisle na vědomí a 

vůli toho, kdo právo nebo povinnost vykonává (nezávisle na zavinění)" (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2000, 

sp. zn. 23 Cdo 2060/98, obdobně také např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3791/2012, 

ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2640/2012, ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1884/2007, nebo ze dne 27. 3. 2008, 

sp. zn. 32 Odo 1651/2005). Obdobný názor k otázce porušení dobrých mravů ve smyslu § 3 odst. 1 občanského 
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Obecně se k významu zásad v právu pracovním sluší závěrem uvést, že představují 

vyjádření stěžejních hodnot, k jejichž ochraně se pracovní právo hlásí a vyjadřují filosofii právní 

úpravy. Hůrka označuje základní zásady soukromého práva, potažmo práva pracovního, za klíč 

k realizaci smyslu a účelu právní normy755. Konkrétní zákonné ustanovení musí být vykládáno 

v souladu s těmito zásadami. „Ustanovení nejsou pouhými proklamacemi, ale mají normativní 

povahu; v aplikační praxi se pak realizují vždy ve spojení s konkrétním ustanovením zákoníku 

práce a jsou tak významným interpretačním pravidlem.“756 Hledání smyslu a účelu právní úpravy 

pak nabývá na významu i vzhledem ke koncepci ne/platnosti v o. z., jak dikce ust. § 580 a násl. 

velí. Do kategorie hodnot pod ochranou veřejného pořádku nebyla zahrnuta zásada řádného 

výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, přesto jí ovšem 

nelze upřít význam v kontextu jednoho z „primárních pravidel k realizaci základních cílů“ a je 

tudíž důležitým interpretačním pomocníkem hledání smyslu a účelu právní úpravy a zvažování 

dotčených zájmů. 

 

5.3. Vhled do práva obchodního 

Současně s přijetím o. z. byla rekodifikována též oblast práva obchodního. Byl přijat a 

s účinností od 1. 1. 2014 se stal jedním z hlavních pramenů významné části obchodního práva, 

zákon č. 90/2012 Sb., ZOK. Zároveň však značná část obchodněprávní problematiky dříve 

upravená v obchodním zákoníku byla začleněna do o. z. Došlo k odstranění dvoukolejnosti právní 

úpravy závazkového práva757, což považuji za velký přínos rekodifikace.  

V ZOK nyní nalezneme zásadně právní úpravu obchodních korporací (obchodních 

společností a družstev). „Právo obchodních korporací je součástí obchodního práva a občanského 

práva v širším smyslu. V rámci občanského práva je právo obchodních korporací zvláštní úpravou 

určitých forem právnických osob. V občanském zákoníku se ho týkají bezprostředně ustanovení o 

 
zákoníku se objevuje i v komentářové literatuře (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. 

vydání, 2009, C. H. Beck, s. 63).“ nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 129/16. 
755 Blíže viz HŮRKA, P. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy. 

Rok 2014, č. 7. s. 233. 
756 HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ, E., ROUČKOVÁ, D., SCHMIED, Z., SCHWEINER, P., TOMANDLOVÁ, 

L., Vácha, J.: Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem k 1. 2. 2018. 11. 

aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 31.   
757 „Okamžikem  účinnosti NOZ tak dojde k odstranění dosavadní věcně nezdůvodnitelné dvojkolejnosti závazkového 

práva obchodního a neobchodního, která je dnes v mnohém směru zbytečně duplicitní. Tato duplicita se týká nejenom 

úpravy jednotlivých smluvních typů (např. kupní smlouva, smlouva o dílo a další), ale také ustanovení obecného 

závazkového práva (příkladem může být zdvojená úprava prodlení, odpovědnosti, promlčení atd.).“ 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/koncepcni-zmeny. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/koncepcni-zmeny
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právnických osobách a o korporacích, nakolik zvláštní úprava nezakotvuje odchylky od tohoto 

obecného režimu.“758   

Základ současné právní úpravy obchodního práva je nutno hledat stran problematiky 

obchodních korporací zejména v ZOK, stran problematiky právní úpravy závazků zejména v o. z. 

Právní úprava obecné části o. z. (i zásad zde ustavených) je na obchodněprávní vztahy subsidiárně 

použitelná. „Jelikož obchodní právo představuje součást práva soukromého, použijí se i v 

obchodním právu (až na výjimky) především tradiční soukromoprávní zásady.“759 

Již samotný název této části práce vypovídá o záměru učinit toliko stručná pojednání o 

vztahu práva obchodního a občanského (resp. o vztahu základů právních úprav v daných 

oblastech), a to optikou této práce. Stejně jako tomu bylo i v předchozích exkursech do vybraných 

speciálních soukromoprávních problematik, ani zde nebude cílem rozbor specifických 

obchodněprávních zásad ani specifických zásad práva obchodních korporací, či právní zásady 

v oblasti veřejných rejstříků či soutěžního práva760. Toto pojednání se koncentruje především na 

vztah ZOK a o. z., a to zejména zásad zde uvedených (či jejich aspektů) s touto prací související. 

I v této části práce se tudíž zaměřuji na šíři uplatnění zásady autonomie vůle z pohledu určení 

povahy právních norem v právu obchodním a významu veřejného pořádku a dobrých mravů 

v právu obchodním.   

Při úvaze nad mírou uplatnění zásady autonomie vůle, resp. nad jejím aspektem v podobě 

možnosti volby autonomní normotvorby osobami v právu obchodních korporací, je třeba 

přistupovat k interpretaci ust. § 1 odst. 2 o. z.761 s vědomím několika specifik. Je nutno si uvědomit 

zejména specifikum konkrétní obchodní korporace762 (tj. je nutno rozlišovat mezi osobními a 

kapitálovými), specifikum konkrétní normované oblasti (ochrana kapitálových trhů, ujednání 

 
758 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. s. 69. 
759 ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Základy obchodního práva: vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: Leges, 2019. s. 29. 
760 Ke specifickým zásadám obchodního práva viz ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Základy obchodního práva: vysokoškolská 

učebnice. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Leges, 2019. s. 29. Ke specifickým zásadám v právu obchodních 

korporací, veřejných rejstříků, soutěžního práva viz tamtéž (kapitoly 10, 9, 6); ke specifickým zásadám v právu 

obchodních korporací dále viz např. ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 

80 – 84. 
761 Které se pro obecnou subsidirání působnost použije též ve vztazích upravených ZOK; k tomu např.: „Z podstaty 

zákona o obchodních korporacích plyne, že je vůči občanskému zákoníku v pozici speciálního předpisu (lex specialis 

derogat generali) – regulace obsažená v občanském zákoníku je tak podpůrně použitelná (princip subsidiarity).“  
ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 8, bod 1; výjimka ovšem ve prospěch principu delegace pro spolky – viz ust. § 3 

odst. 1 ZOK.   
762 „Rozšíříme-li výše uvedené členění na všechny obchodní korporace, pak do skupiny kapitálových obchodních 

korporací patří i družstvo.“ ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 95.   

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6ojq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz


 

210 

 

 

ne/povinně spadající do oblasti „statutárního práva“763 či např. vedlejší dohody), dále obecnou 

skutečnost, že v právu obchodních korporací vystupují do popření výrazně zájmy ochrany třetích 

osob, a to vzhledem k množství právních vztahů, do kterých obchodní korporace vstupují. Ochrana 

zájmů třetích osob, ochrana zájmů slabších a právní úprava postavení osob může významnou 

měrou přispět k nutnosti zvažovat dotčení hodnot i pod ochranou veřejného pořádku.  

Komentářová literatura k problematice povahy norem v ZOK uvádí: „Dovozujeme, že 

i české soukromé právo svým odlišením na osobní a kapitálové společnosti tento předpoklad ctí 

a daleko větší důraz na autonomii vůle, tedy na subjektivní výklad, musí být dáván u osobních 

společností a u těch pravidel, která nejsou svou povahou kogentní, resp. statutární, tedy jejichž 

smysl a účel není dán k ochraně legitimních zájmů třetích osob. I proto, naopak, zejména veřejné 

akciové společnosti musí být spíše pod testem objektivního výkladu jejich stanov (tedy více 

obdobně jako se vykládá zákon). Koncepčně lze současně nicméně vždy říci, že ryze subjektivní 

výklad nalezne své uplatnění málokdy, protože společenská smlouva je sice smlouvou, ale 

smlouvou sui generis, protože vyvolává vždy i účinky pro jiné osoby, než jsou původní smluvní 

strany (teorie důvěry); ostatně stejně tak ryze subjektivní výklad zřídkakdy aplikujeme i u běžných 

smluv.“764 Komentářová literatura jako jedno ze základních hledisek uvádí zejména typ 

společnosti, dále pak oblast normované úpravy, když u otázek povinně statutárních je důvod pro 

kogentnost spatřován v ochraně legitimních zájmů třetích osob (smysl a účel takové právní 

úpravy).  

K míře uplatnění zásady autonomie vůle, resp. jejího projevu v podobě dispozitivnosti 

právních norem v závislosti na typu obchodní korporace uvádí Černá: „Šíře prosazení této 

možnosti pochopitelně závisí na formě obchodní společnosti; přičemž většího prostoru se jí 

dostává v osobních a menšího naopak v kapitálových společnostech.“765 Tento fakt souvisí 

s podstatou osobních společností, zvláště pak s jejich neomezeným ručením za dluhy společnosti 

(ochrana věřitelů) a jednomyslností hlasování (ochrana práv společníků), což potvrzuje i odborná 

literatura. „Konstrukce veřejné obchodní společnosti, její osobní dimenze, je důvodem, proč 

zákonodárce nemusí tolik lpět na rozsáhlejší kogentní úpravě a dává větší prostor smluvní 

autonomii, neboť neomezené ručení společníků za dluhy společnosti chrání věřitele. Nemusí 

 
763 Tj. vůle společníků projevená ve stanovách, společenské smlouvě či zakladatelské listině – blíže viz ČERNÁ, 

Stanislava a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 89.     
764 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 8 - 11 (komentář k ust. § 3 ZOK, bod 9).  
765 ČERNÁ, S. Uplatnění zásady autonomie vůle jako základní zásady soukromého práva v právu obchodních 

společností. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 

práva konaných 20. 10. 2006, 24. 11. 2006, 9. 2. 2007 a 30. 3. 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Praha: ASPI, 2007. s. 62. 
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tudíž kogentním způsobem upravovat nástroje jejich ochrany a zásadní jednomyslnost 

rozhodování nevytváří tak velký tlak na ochranu menšiny, jako je tomu u kapitálových 

společností.“766  

Přiléhavě pak odborná literatura shrnuje, že smluvní svoboda „roste s posilováním osobní 

povahy obchodní korporace, a nejvyšší je proto u veřejné obchodní společnosti, a naopak oslabuje 

s růstem její kapitálové povahy, takže nejslabší je u akciové společnosti. Obdobně nízkou 

elasticitou jako úprava akciové společnosti se vyznačuje i právní režim družstva, …“767 

V obecnosti by takový závěr měl platit již z důvodu měnícího se rozsahu odpovědnosti společníků 

za dluhy společnosti a způsobu utváření kolektivní vůle formou hlasování, a s tím spojené nutnosti 

ochrany společníků, neboť v souvislosti s rostoucím počtem společníků takových společností 

(veřejná obchodní společnost vs. akciová společnost) obecně roste i nutnost ochrany jich 

samotných. Rovněž zájem veřejnosti, a zvláště pak zájem na ochraně trhu, se zvyšuje s růstem 

kapitálové povahy. 

V právu obchodních korporací je pak dále nutné zvažovat, zda projev vůle, který osoby 

činí, spadá do kategorie zákonem kogentně stanovených povinných náležitostí společenské 

smlouvy, stanov či zakladatelské listiny, jejichž znění je následně povinně též publikováno, či 

zda se jedná o ujednání, které tento požadavek povinnosti nenaplňuje, neboť v takovém případě 

mají společníci právo volby, zda mu dají podobu statutární či obligační, čímž i prostor pro smluvní 

svobodu bude v případech nikoli obligatorně statutárních obsahových ujednání vyšší, neboť zde 

nebude tak silný legitimní účel ochrany zájmů třetích osob768. 

Dále je nutno zvažovat oblast tzv. vedlejších dohod (sideletters), které jsou uzavírány mimo 

stanovy nebo společenskou smlouvu a upravují vzájemné vztahy mezi členy obchodní korporace 

nebo vztahy mezi členy a touto korporací (např. dohody o výkonu hlasovacích práv), kde je prostor 

pro uplatnění autonomie vůle širší.769 Hranicí svobody vůle bude však zásadně zákaz práva 

zneužít.  

Otázkou, do jaké míry se mohou strany společenské smlouvy odchýlit od zákonné dikce 

obsah takové dohody upravující, se zabýval Pelikán se v pojednání o povaze norem ZOK770. Zde 

 
766 ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 96. 
767 Tamtéž s. 88 – 89.  
768 „Hranici smluvní autonomie při rozhodování o umístění určitého ujednání, resp. o jeho korporační či čistě 

obligační povaze tvoří v prvné řadě kogentní ustanovení práva obchodních korporací stanovící povinný obsah 

společenské smlouvy, stanov či zakladatelské listiny.“ ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. s. 89 – 90. 
769 Blíže viz ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 89. 
770 PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní 

revue. Rok 2012, č. 9, s. 246. 
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rozlišuje oblast vztahů se třetími osobami, v níž možnost autonomní normotvorby vylučuje771, dále 

oblast organizace korporace, pod níž Pelikán řadí otázky konstituování jednotlivých orgánů 

korporace, určení jejich pravomoci a vztahů mezi nimi a dospívá k v této otázce 

přiléhavému závěru, že: „zakladatelům nepřísluší modifikovat základní organizační strukturu 

jednotlivých forem korporací, a to ze dvou důvodů. Jednak by taková dohoda narušovala veřejný 

pořádek, neboť by ve svém důsledku vedla ke vzniku právních forem, se kterými zákonodárce 

nepočítal. Jednak by se taková dohoda dotýkala třetích osob, zejména tedy věřitelů, jejichž zájmy 

jsou dělbou moci mezi jednotlivé orgány obchodní společnosti chráněny. To tedy znamená, že 

zakladatelská smlouva nemůže korporaci zbavit povinnosti konstituovat orgány, které v případě té 

které právní formy zákonodárce předvídá. Stejně tak nelze omezit pravomoci těchto jednotlivých 

orgánů mimo případy, kdy s tím zákonodárce sám počítá. To ovšem neznamená, že by korporace 

nemohla vytvořit i nějaké orgány další, které budou mít doplňkovou roli poradní či kontrolní.“772 

V oblasti většinového rozhodování dospívá Pelikán po vyloučení případu zneužití většiny k 

principiální možnosti vyjma případů, že by takovým rozhodnutím došlo k založení nových 

povinností přehlasovanému společníkovi nebo by byl zbaven svých práv, dále se zabývá otázkami 

zákonem požadovaného dosažení potřebné většiny při hlasování, případně kvalifikované většiny 

resp. možnosti jejího snížení a úpravy práv a povinností společníků773.  Závěrem Pelikán uvádí: 

„Jak jsme viděli, otázka dispozitivní či kogentní povahy úpravy obchodních korporací není nijak 

jednoduchá. Zákon o obchodních korporacích k této otázce většinou mlčí a staví tak své uživatele 

před nemalé výkladové obtíže, neboť tu neplatí, že by byla odchylka od zákona možná vždy, kdy ji 

zákon explicitně nezakazuje.“774 

I přes jistě v mnoha směrech racionální argumentaci Pelikána a při úctě k závěrům autora, 

a přestože sám autor k předkládání odlišné argumentace vybízí, dovolím si nyní podrobněji se jimi 

nezabírat, neboť by polemika přesahovala účel této práce. Nemohu (ostatně ve shodě s ním) než 

 
771 „V jejich případě přitom ani nelze konstruovat nějakou dodatečnou akceptaci takové dohody vstupem do právních 

vztahů s korporací, neboť jednak často takový vstup vůbec není dobrovolný (typicky u věřitelů z deliktních závazků), 

jednak by nebylo slučitelné s požadavky právního obchodu, aby každý věřitel nejprve musel prostudovat společenskou 

smlouvu nějaké korporace, aby zjistil, jaká je úprava možného vztahu mezi korporací a jím. Tím tedy můžeme vyloučit 

z rozsahu dispozitivnosti úpravu jednání vůči třetím osobám a rozsahu odpovědnosti společníků za závazky 

společnosti. Stejně tak můžeme vyloučit i ta ustanovení, která se týkají vytváření a ochrany majetku společnosti, neboť 

ta zajišťují vytvoření a udržování majetkové podstaty, jež slouží ke splnění dluhů vůči třetím osobám (vytvoření, 

zvýšení a snížení základního kapitálu, splácení vkladů, omezení rozdělování majetku společnosti společníkům atd.).“ 

PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 

Rok 2012, č. 9, s. 246. 
772 PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní 

revue. Rok 2012, č. 9, s. 246. 
773 Blíže viz tamtéž. 
774 PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní 

revue. Rok 2012, č. 9, s. 246. 
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vyslovit opětovnou důvodnou obavu stran konstrukce samotného základu určení povahy právní 

normy (ust. § 1 odst. 2 o. z.) a zejména důsledky s tím spojené, neboť ani ZOK není dostatečně 

vybaven nahradit nejasnou konstrukci ust. § 1 odst. 2 o. z. a mimo výslovný zákaz, budou úvahy 

vedoucí k té či oné argumentaci při zachování dikce zákona („ujednání“), nutně úvahami pro daný 

případ a již tím se budou nutně střetávat se znakem obecnosti právní normy a právní jistoty775.  

Černá dále v obecných pojednáních o povaze norem práva obchodních korporací uvádí, že 

metodou prosazení zásady autonomie vůle je i v korporačním právu především dispozitivnost 

právních norem, zároveň ovšem dodává, že oblasti obchodního práva podléhající publicizaci jsou 

charakteristické využitím norem kogentních, což se v oblasti korporačního práva projevuje 

zvláště v oblasti právní úpravy obchodního rejstříku a účetnictví; přístup otevřený dispozitivitě 

právních norem spatřuje zejména v oblasti společenské smlouvy či stanov, v souladu s vývojem 

korporačního práva v evropských zemích, zároveň ovšem dodává, že nejde o typický jev pro 

všechny typy obchodních společností, „protože požadavek ochrany kapitálových trhů bude vždy 

dominovat nad požadavkem autonomie, takže rozsáhlou liberalizaci úpravy veřejných akciových 

společností nelze očekávat.“776 Dalším specifikem, které bude nutno brát na zřetel je skutečnost 

publicizace údajů, kde je účelem zejména ochrana práv třetích osob. Ochrana kapitálových trhů 

představuje rovněž oprávněný důvod pro výjimku ze zásady dispozitivnosti norem soukromého 

práva pro ochranu zájmů stability trhu.  

Jak správně konstatuje odborná literatura777, samotné omezení typů obchodních korporací, 

nelze považovat za negaci zásady autonomie vůle, nýbrž za její modifikaci. Tato modifikace je 

zcela legitimní, neboť se zde svoboda jednotlivce výrazným způsobem střetává se zájem ochrany 

práv třetích osob, resp. obecně se zájmem veřejnosti. Obchodní korporace vstupuje do celé řady 

právních vztahů, požadavek na volbu konkrétního zákonem předem určeného typu obchodní 

korporace, a s tím spojený požadavek dodržení alespoň minimálního rozsahu zákonem 

stanovených náležitostí zakladatelského dokumentu, který informuje o podstatných skutečnostech 

s takovým typem společnosti spojených, lze tudíž považovat za oprávněný.  

Další oblastí, která s určením povahy právních norem korporačního práva souvisí, je oblast, 

která vyplývá již i z předchozích úvah (prolíná se s nimi), a sice otázka statusové problematiky, a 

s tím související problematika norem veřejného pořádku. Výše v kapitole 4. 2 Veřejný pořádek a 

 
775 Konstrukci ust. § 1 odst. 2 o. z. se věnuji v kapitole 4. 3 Společná pojednání o dobrých mravech a veřejném pořádku.  
776 ČERNÁ, S. Uplatnění zásady autonomie vůle jako základní zásady soukromého práva v právu obchodních 

společností. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 

práva konaných 20. 10. 2006, 24. 11. 2006, 9. 2. 2007 a 30. 3. 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Praha: ASPI, 2007. s. 62 – 63.  
777 Blíže viz ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 88. 
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jeho význam v o. z. bylo konstatováno, že mezi normy chránící veřejný pořádek je možné v 

obecnosti řadit statusové otázky fyzických i právnických osob. Nepanuje přitom jednoznačná 

shoda, co vše je možné do okruhu statusových otázek zařadit. Šuk k problematice uvádí: „Zřejmě 

nejpodrobněji se pokusil vymezit, co vše spadá do „statusového práva“, K. Eliáš. Řadí sem:  

- úpravu právní osobnosti právnických osob (§ 20 a 118 o. z.) a stanovení jejich typů 

(korporace, fundace, ústav, popř. další typy upravené mimo občanský zákoník) 

a právních forem včetně úpravy změny právní formy právnické osoby,  

- úpravu vznikání a zanikání právnické osoby, tj. úpravu jejího ustavení založením nebo 

zřízením a jejího zrušení a zániku, včetně stanovení zákonných důvodů a způsobů 

zrušení právnické osoby i jeho revokace (§ 170 o. z.) a úpravy zrušení výmazu 

při obnovení právnické osoby (§ 209 o. z.), 

- úpravu neplatnosti právnické osoby (§ 129 o. z., § 92 z. o. k.), 

- stanovení, která osoba je vlivnou a ovlivněnou, ovládající a ovládanou a řídící 

a řízenou, 

- úpravu názvu, sídla a předmětu činnosti, včetně určení veřejné prospěšnosti právnické 

osoby, 

- zákonnou úpravu způsobu, jak je za právnickou osobu projevována vůle, což 

zahrnuje úpravu statutárního orgánu (určení, který orgán je statutární a jak se 

vytváří), úpravu způsobu, jak statutární orgán za právnickou osobu právně jedná, 

a rozsahu, v jakém jedná, a rovněž přičítání protiprávních činů zástupců právnické 

osoby jí samotné, a dále úpravu orgánů či osob zastávajících funkce co do působnosti 

se statutárním orgánem srovnatelné (likvidátor, opatrovník). 

Jakkoliv jde o vymezení založené spíše na oné „knappovské“ intuici, činěné bez hlubší 

argumentace, lze s ním – opět „intuitivně“ – s jistými výhradami souhlasit. K. Eliáš, na rozdíl 

od jiných autorů, do práva týkajícího se postavení osob nezahrnuje „úpravu vnitřních poměrů 

právnické osoby“. Mám za to, že správná odpověď v tomto případě zní „jak kdy“; záleží totiž 

na tom, co přesně máme na mysli „vnitřními poměry právnické osoby“.778   

Statusových otázek právnických osob se týkalo rozhodnutí NS publikované pod R 

10/2019,779 v němž NS řešil problematiku, zda lze ujednat způsob zastupování obchodní korporace 

společným jednáním prokuristy a člena statutárního orgánu. NS vyloučil možnost autonomní 

 
778 ŠUK, P. Kogentnost a dispozitivita korporátního práva – hledání hranic. Dostupné na: https://www.nkcr.cz/casopis-

ad-notam/detail/39_748-kogentnost-a-dispozitivita-korporatniho-prava-hledani-hranic 

viz včetně poznámek pod čarou, na něž autor odkazuje a v nichž odkazuje na další autory a jejich pojetí statosových 

otázek. 
779 Usnesení NS ČR ze dne 31.10.2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016.  

https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_748-kogentnost-a-dispozitivita-korporatniho-prava-hledani-hranic
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_748-kogentnost-a-dispozitivita-korporatniho-prava-hledani-hranic
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normotvorby v oblasti úpravy zastupování právnické osoby takovým způsobem (umožnil toliko 

modifikace „dovnitř“ – viz R 10/2019) s odůvodněním, že normy upravující osobní status 

právnických osob spadají do skupiny norem, které chrání veřejný pořádek. Porušení právní normy 

upravující status právnické osoby, bylo shledáno jako odporující zákonu a zjevně narušující 

veřejný pořádek: „…nelze přehlížet, že právní normy upravující osobní status (fyzických i 

právnických osob) spadají mezi normy chránící veřejný pořádek (v právní teorii srov. např. Eliáš, 

K.: op. cit. výše, s. 60 a 77, nebo Melzer, F., Tégl, P., op. cit. výše, s 61). Sankcionuje-li tedy § 588 

o. z. absolutní neplatností (mimo jiné) právní jednání odporující zákonu a zjevně narušující 

veřejný pořádek, postihuje tak i právní jednání zjevně porušující právo týkající se postavení osob 

(jež představuje „podmnožinu“ právních norem chránících veřejný pořádek). Jak Nejvyšší soud 

vysvětlil výše, ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy jakožto způsobu zastupování 

společnosti členy jejího statutárního orgánu odporuje zákonu (§ 1 odst. 2, § 164 odst. 2 o. z.) a 

zjevně porušuje právo týkající se postavení osob, tedy i veřejný pořádek.“780  

I vzhledem k vývoji rozhodovací praxe, je nutno na tomto místě znovu akcentovat i pro 

oblast práva korporátního závěr o povinnosti zkoumat pojem veřejný pořádek pro každou 

specifickou skupinu soukromoprávních norem (upravující určitý institut), i pro konkrétní normu, 

zásadně ad hoc, a řádně jej pro daný případ vysvětlit. Veřejný pořádek je „… neurčitý právní 

pojem, jehož vymezení je vždy nutné vztáhnout ke konkrétní normě, v níž je obsažen, a závisí 

v každém konkrétním případě na úvaze orgánu aplikujícího právo.“781 Stejně tak i „smysl a účel“, 

jakož i skutečnost naplnění podmínky „zjevnosti“, musí být vždy řádně vysvětleny, nežli bude 

moci být v konkrétním případě uzavřeno, že je důvod až pro absolutní neplatnost.  

Černá dále ve svých úvahách o rozsahu uplatnění zásady autonomie vůle v právu 

obchodních korporacích přiléhavě akcentuje nutnost vyvážení několika dotčených zájmů - 

veřejnosti (třetích osob), zájmů společníků, zájem na ochraně menšinových společníků, zájem 

společnosti samotné a dospívá k racionálnímu závěru, že je nutno testovat každé ustanovení 

omezující možnost autonomního chování společníků s tím, že základem takové testace bude závěr, 

„zda konkrétní ochranářské ustanovení skutečně plní tu funkci, k jejíž realizaci bylo formulováno. 

… Omezení jsou na místě jenom tehdy, pokud ustanovení omezující autonomní chování skutečně 

plní svou funkci a je přiměřené sledovanému účelu.“782;  přiléhavě tamtéž dále uvádí, že pojistkou 

 
780 R 10/2019; podrobně k výhradám a detailnímu rozboru tohoto rozhodnutí i k veřejnému pořádku viz kapitola 4. 2 

a 4. 3. 
781 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 

2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 125. 
782 ČERNÁ, S. Uplatnění zásady autonomie vůle jako základní zásady soukromého práva v právu obchodních 

společností. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 
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proti přebujelé právní úpravě budou právě právní zásady, neboť pro jejich obecnou povahu mohou 

poskytovat ochranu i speciálním projevům.  

Se závěry Černé se obecně ztotožňuji. Zvažování povahy právní normy pro oblast 

obchodního práva vzhledem k dikci ust. § 1 odst. 2 o. z. vychází z principiální dispozitivnosti jeho 

norem. Zvažování dovolené výjimky z tohoto principu musí s sebou nutně nést i testaci cíle, resp. 

schopnosti požadovaného cíle zvažovaným omezením (zásahem do svobody stran v oblasti 

autonomní normotvorby) dosáhnout. Zároveň považuji za nutné zdůraznit další obecný závěr, že 

každý takový svobodu omezující cíl musí být schopen v oblasti soukromého práva oprávněně 

převýšit nad zájmem na zachování svobody osob (v oblasti korporátního práva často právě 

ochranou legitimních zájmů třetích osob či jiného veřejného zájmu – ochrana stability trhu), aby 

tak byl i ospravedlnitelný. Za výstižný považuji též závěr Černé, že právní zásady jsou obecně 

schopny plnit funkci ochrany proti přebujelé právní úpravě, proti nadbytečnému kazuistickému 

normování ochrany hodnot dovoditelných z ochrany hodnot obecných783, což je jedna 

z významných funkcí právních zásad, která, kdyby byla důsledně využívána, by jistě mohla přispět 

ke zúžení a zpřehlednění právní úpravy, a tím i k jejímu zjednodušení. Normování speciálních 

právních pravidel jsoucích vyjádřením jinak obecných zásad, přitom může právě svou 

„specialitou“ nedůvodně okruh ochrany zúžit, ledaže existuje pro takové speciální zúžení 

oprávněný zájem a je i záměr takové zúžení učinit z ospravedlnitelných důvodů (např. potřeba 

chránit pouze jednu ze stran či konkrétní zájem).   

Havel při hledání významu ust. § 1 odst. 2 o. z. pro oblast korporačního práva a při úvahách 

o povaze právních norem v této oblasti uvádí, že by ke změně úvah o dispozitivnosti norem 

korporačního práva mohla vést cesta přes jiný způsob pohledu na samotnou podstatu korporace 

(zvažovat - místo báze smluvní – věcně právní koncepci) a dodává, že: „Rozhodnutí této otázky, 

tedy podstaty korporace, nás pak navede k úvahám o rozsahu dispozitivnosti zákona o obchodních 

korporacích, protože budeme-li držet smluvní koncepci, musíme se vypořádat s relativně vysokým 

 
práva konaných 20. 10. 2006, 24. 11. 2006, 9. 2. 2007 a 30. 3. 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Praha: ASPI, 2007. s. 66 .  
783 Černá uvádí zákaz zneužití práv většinovým či menšinovým společníkům vs. zúžení na zneužití většiny či menšiny 

hlasů v obchodní korporaci, který považuje za nadbytečný, blíže viz ČERNÁ, S. Uplatnění zásady autonomie vůle 

jako základní zásady soukromého práva v právu obchodních společností. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, 

L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. 10. 2006, 24. 11. 2006, 9. 2. 2007 a 

30. 3. 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha: ASPI, 2007. s. 66. Nutno pro úplnost dodat, že 

po rekodifikaci se vychází z ust. § 212 odst. 2 o. z., které již není konkretizací obecného zákazu zneužití práva, ale 

výrazem principu loajality, neboť nově již není předmětem ochrany zájem společníků, ale v souladu s dikcí zákona 

toliko pouze zájem korporace (viz dikce ust. § 212 odst. 2 o. z. „zneužije-li člen soukromé korporace hlasovací právo 

k újmě celku“) – k tomu blíže viz ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 

82.  
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stupněm statusové povahy řady pravidel správy korporací a obecně kapitálových společností.“784 

Dané úvahy blíže v článku nerozpracovává.  

V dalším pojednání785 věnujícímu se problematice kogentnosti právnických osob 

v soukromém právu se Ronovská, Havel zaměřují na oblast ustavování právnických osob a uvádí, 

že: „Po vzoru zahraničních úprav nově „programově“ vychází ze svobody ustavování právnických 

osob soukromého práva, tj. svobody zakládání a úpravy jejich vnitřních poměrů.“ Tuto svobodu 

dovozují právě z dikce ust. § 1 odst. 2 o. z.786  

Obdobně jako výše i tito autoři argumentují tím, že principiální dispozitivnost 

soukromoprávních norem může být výjimečně omezena v případě, kdy jistý oprávněný zájem tuto 

svobodu převýší (a uvádí veřejný zájem na bezproblémovém vytváření a fungování právnických 

osob, ochraně práv třetích osob a zachování právní jistoty)787. Autoři tamtéž poukazují na to, že 

argumenty pro kogentnost bude nutné hledat „zejména v ochraně „právní osobnosti“ právnické 

osoby jako takové, i při zohlednění modelové švýcarské úpravy, a v relaci konkrétního pravidla 

vůči veřejnému zájmu“ a dodávají, že je vedena diskuze o limitech svobody ustanovování, např. 

zda a do jaké míry je kogentní právní úprava působnosti orgánů obchodní korporace s tím, že 

osobně zastávají postoj autonomii vůle podporující. Autoři následně analyzují právní úpravu 

svobody ustavování právnických osob ve vybraných evropských zemích a po předložení věcných 

argumentů i komparativního výkladu dospívají k závěru, že: „K omezení svobody ustavování 

a úpravy vnitřních poměrů může dojít pouze tam, kde v rámci testu proporcionality převáží zájem 

na limitaci autonomie vůle z důvodů ochrany jiných hodnot (vymezení statusu osob, ochrany práv 

třetích osob – věřitelů, zaměstnanců, právní jistoty atd., viz dále), což se bude odlišovat nejen 

u jednotlivých typů právnických osob, ale i „vnitřně“ (viz např. rozdíl mezi režimem kotované 

akciové společnosti a akciové společnosti jediného akcionáře, nebo odlišnost mezi veřejně 

prospěšnou nadací a nadací rodinnou). … je nutné zohledňovat specifika, která jsou u jednotlivých 

typů, resp. forem právnických osob dána (zejména s ohledem na jejich účel). Odlišně bude třeba 

posuzovat možnost úpravy vnitřních poměrů u vzájemně prospěšného spolku či rodinného 

nadačního fondu, majícího velmi omezený „vnější“ efekt, od regulace „standardizovaných 

produktů“ se značným společenským dopadem typu akciové společnosti kotované na kapitálovém 

 
784 HAVEL, B. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého práva. 

Obchodněprávní revue. Rok 2013, č. 1, s. 13. 
785 RONOVSKÁ, K., HAVEL, B. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle, nebo vice 

versa? Obchodněprávní revue. Rok 2016, č. 2, s. 33. 
786 „Ačkoliv se zdá, že po 1. 1. 2014 není o svobodě zakládání a úpravy vnitřních poměrů právnických osob 

soukromého práva v zásadě pochyb, zejména s ohledem na dikci § 2 odst. 1 ObčZ, …“ RONOVSKÁ, K., HAVEL, 

B. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle, nebo vice versa? Obchodněprávní revue. Rok 

2016, č. 2, s. 33. 
787 Blíže viz tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmq
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trhu, u které je třeba zajistit zvýšenou ochranu akcionářů, věřitelů a právní jistoty jako takové.“788 

Na základě předchozích závěrů výklad autorů ústí v definování „matice kogentnosti“,789 kterou je 

nutno testovat z hlediska funkcionality konkrétní právnické osoby a smyslem a účelem 

konkrétního pravidla (§ 580 odst. 1 ObčZ).  

Jak vidno, problematika určení povahy právních norem v oblasti korporačního práva je 

otázkou komplikovanou, v obecných závěrech se ovšem odborná veřejnost shoduje na zásadních 

hlediscích pro jejich určení (nutnosti zohlednit typ obchodní korporace, oblast úpravy, ale i např. 

dopad na kapitálový trh – viz výše), vše při důsledném přihlédnutí ke skutečnosti, zda případné 

omezení je schopno dosáhnout požadovaného účelu a zda oprávněně převýší nad ochranou 

svobody.  

Při určení povahy právních norem práva obchodních korporací tak, jeví se vzhledem 

k vývoji soukromého práva, bude nutno přistupovat k otázce rovněž s vědomím, že kogentní 

právní úprava může mít své opodstatnění zvláště tam, kde oprávněně převáží ochranná funkce790 

(v podobě zásadně ochrany třetích osob či nezpochybnitelných zájmů veřejných, směrem dovnitř 

společnosti též zřejmě v podobě ochrany menšinových společníků – slabší strany), neboť obchodní 

korporace ve značné míře ovlivňují nejen „život“ svůj a svých členů, ale též „životy“ jiných; v 

tomto smyslu považuji za oprávněné zkoumat objektivní dodržení požadavku zohlednění této 

 
788 RONOVSKÁ, K., HAVEL, B. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle, nebo vice 

versa? Obchodněprávní revue. Rok 2016, č. 2, s. 33. 
789 „Vypozorovaná „matice kogentnosti“ podle nás stojí primárně na smluvní autonomii a zásadě dispozitivnosti 

právní úpravy právnických osob (s možnými výjimkami pro kotované akciové společnosti). Ve zbytku se ponechává 

prostor pro autonomní právo, ledaže by došlo k narušení 

a) dobrých mravů (a poctivosti) či veřejného pořádku (zájmu) – sem řadíme také případné narušení veřejného 

dohledu nad fungováním právnické osoby či dílčí projevy CSR; 

b) samotné právní podstaty právnické osoby, vč. její právní osobnosti, a to např. 

i. vymezení pravidel pro vznik a zánik právnické osoby a vztahu k veřejným rejstříkům, 

ii. stěžejní minimální kompetenční struktury povinných orgánů právnické osoby s účelem zachování 

předpokládaného odlišení statutárních a jiných orgánů právnické osoby; 
 

c) konkretizace právní podstaty dílčí právnické osoby, např. 

i. u fundací zachování jejich účelu vymezeného „zkamenělou vůlí“ zakladatele, 

ii. u akciové společnosti pravidlo rovného zacházení s akcionáři společnosti či udržení majetkové 

podstaty práv spojených s různými druhy akcií bez souvisejících zásahů do obchodního vedení, 

iii. u kotované akciové společnosti zdůraznění ochrany účastníků kapitálového trhu a jejich schopnosti 

predikce fungování akciové společnosti coby investorské struktury apod.; 
 

d) ochrany věřitelů, případně zejména zaměstnanců; 

e) ochrany legitimních práv třetích osob – sem bychom zařadili také dílčí ochranu menšinových společníků.“ 

Tamtéž s. 33. 

 

 
790 Obdobně viz ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 85.   

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnjyga
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ochranné skutečnosti při konstrukci „ujednání“, zvláště pak ovšem při zvažování následků 

právních jednání (ust. § 574 o. z., 580 a násl. o. z.). I když totiž bude povaha právní normy určena 

jako kogentní, neznamená odchýlení se od ní automaticky neplatnost právního jednání (viz ust. 

§580 o. z.), a to ani v případě, že bude právní norma představovat hodnotu pod ochranou veřejného 

pořádku, neboť tyto z obecného práva dovoditelné závěry platí i pro právo obchodních korporací. 

Významem ust. § 1 odst. 2 v právu nekalé soutěže a významem dobrých mravů v nekalé 

soutěži se zabýval Hajn.791 

Významem pojmu dobrých mravů v právu obchodních korporací se zabýval dovolací soud 

v rozhodnutí, které bylo publikováno pod R 9/2020 a přijal zde tyto shrnující závěry: „Závěr, podle 

něhož může být důvodem neplatnosti usnesení valné hromady kapitálové společnosti i jeho rozpor 

s dobrými mravy (přičemž nemravný může být jak obsah usnesení, tak způsob jeho přijetí), byl 

přijímán už v poměrech právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 (srov. usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 29 Cdo 346/2010). S účinností od 1. 1. 2014 tak pro akciovou společnost 

stanoví výslovně § 428 odst. 2 z. o. k. Při posouzení, zda je určité usnesení valné hromady v rozporu 

s dobrými mravy (a zda je dán důvod pro vyslovení jeho neplatnosti), je třeba přihlédnout ke všem 

okolnostem konkrétní věci (srov. pro poměry společnosti s ručením omezeným usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017). 

Zásada souladu práv, resp. jejich výkonu, s dobrými mravy představuje významný princip, 

který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro 

uplatnění pravidel slušnosti (ekvity). Pojem „dobré mravy“ nelze vykládat pouze jako soubor 

mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních 

práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou, což ve svých důsledcích 

znamená „nastoupení cesty nalézání spravedlnosti“ (srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 6. 9. 

2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, či ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10, rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3467/2016, anebo obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

23. 8. 2018, sen. zn. 29 ICdo 64/2016, či usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 1499/2017).  

Skutečnosti, v nichž dovolatelé spatřují rozpor usnesení o rozdělení zisku s dobrými mravy 

(totiž že výše přídělu do sociálního fondu, z něhož jsou poskytována plnění „zaměstnancům a 

managementu“, není vázána na výši zisku, nýbrž na výši mezd), však samy o sobě rozpor s dobrými 

mravy nezakládají. Na tom, že se akcionáři rozhodnou v souladu se stanovami podělit o (třeba i 

významnou) část zisku společnosti se zaměstnanci, nelze bez dalšího shledávat nic nemravného. 

Nemravnost pak nelze automaticky spatřovat ani v tom, že velikost této části se odvíjí od výše 

 
791 HAJN, P. Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue. Rok 

2014, č. 4, s. 97. 
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mezd, a nikoliv od výše zisku; zásadně je totiž věcí akcionářů, jak velkou část vytvořeného zisku 

přenechají v souladu se stanovami třetím osobám (např. zaměstnancům). Žádné další okolnosti, 

pro které by bylo možné takové rozdělení části zisku považovat v poměrech projednávané věci za 

nemravné, popř. ze kterých by bylo možné usuzovat na zneužití většiny hlasů akcionářů, dovolatelé 

nenamítají.“ 792 

Dovolací soud tak akcentoval význam pojmu dobré mravy pro oblast práva obchodních 

korporací a jeho vliv na posouzení platnosti usnesení valné hromady s tím, že v tomto smyslu 

navázal na právní úpravu předchozí. Za přínosné lze označit zdůraznění obecného významu pojmu 

dobré mravy i pro oblast práva obchodních korporací v jeho aspektech nejen souboru mravních 

pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a 

povinností, ale i příkazu soudci k nalézání cesty spravedlnosti.   

Jednou ze specifických zásad souvisejících s členstvím v korporaci, a tím i v korporacích 

obchodních, je zásada loajality člena této korporaci, která ukládá povinnost jejího člena chovat se 

vůči této korporaci čestně a zachovávat její vnitřní řád (ust. § 212 odst. 1 věta první o. z.). Jedná 

se o jednu ze základních a zásadních povinností každého člena jakékoli korporace a má tudíž i 

v právu obchodních korporací veliký význam. Jedná se o speciální vyjádření zásady poctivosti 

v oblasti právní úpravy členství v korporaci, má tak úzkou vazbu na generálně uloženou povinnost 

poctivosti a povinnosti jednat mravně. „Dílčí povinnosti, jako je např. povinnost dodržovat 

zakladatelské právní jednání nezneužívat většiny nebo menšiny hlasů v korporaci, jednat v souladu 

s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nezneužívat postavení ovládající osoby 

korporace, …, to všechno jsou jen dílčí projevy tohoto základního principu loajality.“ 793 Zatímco 

dobré mravy jsou obecným limitem chování, povinnost loajality se váže na vztah vzniklý 

dobrovolným přijetím členství v korporaci.794 Jedná se o zvláštní povinnost, kterou na sebe osoba 

dobrovolně795 převzala tím, že přijala členství v určité korporaci, čímž vyjádřila i vůli ctít tuto 

korporaci i její vnitřní řád (mimo jiné), ale i respektovat jistý vztah důvěry, který je přijetím 

členství v této korporaci mezí ní a korporací vytvořen. Tento vztah důvěry je jedním z projevů, 

 
792 Usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. 
793 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J.  a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 651. 
794 „Lze říci, že dobrými mravy je měřeno v lidské společnosti každé chování, tzn. každé chování musí postulát 

dobrých mravů naplnit, jedná se o jakési minimum kladené na každého člověka. Zatímco povinnost loajality je 

relevantní jen tam, kde existuje nějaký zvláštní poměr, který loajální chování zúčastněných stran vyžaduje.“ 

GABONAY, A. K povinnosti loajality. Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-

pravo/povinnost-loajality. 
795 „Členství v jakékoliv soukromoprávní korporaci je založeno na principu dobrovolnosti.“ ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, 

J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 

s. 651. 
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resp. speciálním projevem zásady poctivosti796. Zásada poctivosti (a tím i loajality) umožňuje 

požadovat dodržení i nepsaných povinností či konkretizaci určitých povinností797. Ostatně tuto 

možnost dovozovala soudní praxe v obchodněprávních vztazích již i za přechozí právní úpravy: 

„Zásadní právní význam dovolací soud shledává v řešení otázky, zda povinnostmi společníka ve 

smyslu ustanovení § 149 obch. zák. mohou být i povinnosti, které pro společníka nevyplývají ze 

společenské smlouvy nebo „z dalších eventuálních listin zavazujících společníka“, či ze zákona. K 

tomu dovolací soud uzavřel, že povinnosti společníka nemusí vyplývat ze zákona, společenské 

smlouvy či jiných „listin“. Takové povinnosti mohou vyplývat též ze zásad, na kterých je postaven 

obchodní zákoník, z jiných než písemných závazků převzatých společníkem vůči společnosti, 

popřípadě z jiných právních skutečností, v tom směru proto odvolacímu soudu nesprávný závěr 

vytýkat nelze.“798 Tento projev zásady poctivosti (a zde loajality) je nutno považovat za krajní 

možnost a je třeba jej racionálně využívat pouze k účelu, k němuž slouží. Domnívám se, že 

ospravedlnitelnost této funkce zásady poctivosti (i zásady loajality) je toliko jako ultima racio 

v případech, kdy by zákonem stanovený výsledek aplikace vedl v konkrétním případě k řešení 

nespravedlivému a půjde o povinnost (či její obsah) smysluplně a racionálně dovoditelnou, neboť 

nelze pochybovat, že soudce má právo nalézat, nikoli tvořit. K bližšímu rozboru zásady loajality 

např. Dvořák799, Pelikánová800 či Gabonay801. 

Při zamyšlení se nad vztahem dobrých mravů a poctivosti, je nutno též dodat, že v ust. § 

265 obch. zák. byla dříve upravena zásada zákazu výkonu práva v rozporu se zásadami poctivého 

obchodního styku. Podrobně k významu této zásady v intencích obch. zák. a jejímu vztahu 

k zásadě dobrých mravů viz např. Lokajíček802.  Z důvodové zprávy pro oblast ZOK plyne, že toto 

 
796 V tomto smyslu i chápu požadavek jistého zvláštního vztahu důvěry, jak o nich hovoří Melzer, Tégl, byť tito jej 

zvažují obecně jako podmínku aplikace zásady poctivosti: „Německá a švýcarská doktrína i judikatura již dlouhodobě 

spatřují hlavní aplikační dopad principu poctivosti v situacích, v nichž mezi osobami existuje „zvláštní vztah důvěry“ 

(Sonderverbindung), tedy tam, kde je dán zvláštní prvek důvěry (Vertrauenselement). Ten je zpravidla založen 

smlouvou. Proto je velmi běžné chápání poctivosti či jejích ekvivalentů právě ve spojení s kontraktním právem. 

Základní ideové východisko je takové, že vstupují-li strany do smluvního vztahu, pak tím na sebe dobrovolně (mlčky) 

berou zvláštní povinnost vůči druhému.“ In MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. 

Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 110 a pozn. pod čarou. Podorobněji k problematice viz kapitola 2. 1, 

výklad k ust. § 6 o. z. 
797 „Účelem doplňující funkce je primárně založení možnosti doplnění povinností, které nejsou součástí smlouvy (u 

smluvní obligace), psaného práva (u mimosmluvní obligace, popř. v jiných případech), přitom však právě 

konstatování (ne)existence těchto povinností je stěžejní pro řešení konkrétního případu. Vedle toho se jako druhý 

důsledek doplňující funkce uvádí konkretizace povinností stran.“ MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník 

– velký komentář. Svazek I. §§1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 116. 
798 Usnesení NS ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005. 
799 Dvořák, T. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 651 – 652. 
800 Pelikánová, I. In: ČERNÁ, S. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 82 – 83. 
801 GABONAY, A. K povinnosti loajality. Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-

pravo/povinnost-loajality. 
802 LOKAJÍČEK, J. Zásada poctivého obchodního styku. Právní rozhledy. Rok 2013, č. 1, s. 16.   
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zásada je v intencích nové právní úpravy dále využitelná. „Jak již bylo zmíněno, návrh zákona bere 

jako za jednu ze svých základních zásad povinnost šetřit při podnikatelských vztazích poctivý 

obchodní styk. Tento princip však není manifestován přímo v textu zákona, ale vychází se z 

obecných pravidel (zásad) návrhu občanského zákoníku.“ 803 

I v právu obchodních korporací je nutno zvažovat význam zásady ochrany slabšího. 

Základem právní úpravy je pro oblast obchodněprávní ust. § 433 o. z.804 Toto ustanovení (odst. 1) 

lze považovat za speciální projev zásady poctivosti, dobrých mravů a zákazu zneužití práva. Zákaz 

zneužít své kvality odborníka či svého hospodářského postavení plynoucí z ust. 433 odst. 1 o. z. 

je speciálním zákazem podnikatelům a je tudíž použitelné v oblasti obchodněprávní805. Je to 

ustanovení pro danou oblast generální povahy ve smyslu vymezení ochrany proti jasně 

definované silnější straně podnikateli. Ochrana „proti podnikateli“ je tak poskytována generálně 

jakékoli osobě, i jakémukoli podnikateli, který se reálně v dané kontrapozici vůči podnikateli 

ocitne. K podstatě pravidla uvádí komentářová literatura: „pravidlo zakazuje konstituovat právní 

vztahy nápadně nevýhodné pro slabší stranu a nápadně výhodné pro podnikatele. … Zákaz je 

obecný, uplatní se nejenom vůči spotřebitelům, ale i vůči podnikatelům a je třeba jej považovat za 

kogentní (§ 1 odst. 2).“806 Shodně Bejček k tomuto ustanovení uvádí, že „vytváří předpoklady pro 

obecnou ochranu slabší strany, bez ohledu na její status.“807  

Bejček k vymezení slabšího uvádí, že úvaha, zda osoba je slabší stranou, „se někdy může 

opírat o objektivizovaná hlediska svého postavení. Může se jednat o různé druhy vyjednávací síly 

(kupní síla, ekonomická závislost, hospodářské postavení, významná tržní síla, dominantní 

 
803 Důvodová zpráva k ZOK, s. 7. Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-

ZOK.pdf. 
804 Ust. § 433 

„(1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své 

hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné 

nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. 

(2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo 

souvislost s vlastním podnikáním.“ 

 
805 Dle důvodové zprávy má být ust. § 433 zakotvením obecné ochrany slabší strany. Blíže viz ELIÁŠ, Karel a kol. 

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 2012. s. 207; dle 

Pelikánové, Pelikána: ust. §433 odst. 1 o. z. „se týká jenom podnikatelů, je speciálním obchodněprávním 

ustanovením“a „Druhý odstavec má ale omezený význam, protože není definicí slabší strany, ale jenom definicí rámce 

uplatnění právní domněnky.“ Pelikánová, I., Pelikán, R. In:  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1019. O zakotvení obecné 

ochrany slabší strany hovoří též komentář LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1651. Souhlasím s Pelikánovou, Pelikánem, k bližšímu odůvodnění 

včetně rozboru ust. § 433 odst. 2 o. z. odkazuji na kapitolu 3. 3 Ochrana slabší strany. 
806 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.(§ 1 až 654). 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1019, bod 2. 
807 BEJČEK, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2016. s. 52, bod 1. 4. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf
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postavení apod. Závislost může nabýt (a to i bez podoby tržní moci silnějšího) až takové formy, že 

závislá strana vnímá (tedy subjektivně) svého partnera jako „partenaire obligatoire.“808 a tamtéž 

dodává, že vznik závislosti postavení se bude odvíjet např. od délky trvání obchodního vztahu, 

obtížnosti změny partnera či např. na podílu obratu realizovaného slabší stranou v obchodu se 

silnějším partnerem. 

Problematice ochrany společníka kapitálové společnosti jako slabší strany se věnovala 

Černá, která uvádí, že slabší stranou může být již zakladatel, zvláště pak slabší stranou může být 

menšinový společník.809 „Kapitálová síla, velký kapitálový vklad rodí silovou pozici, většinovou 

hlasovací pozici, silné hlasovací postavení“.810 Černá se dále v článku tamtéž zabývá konkrétními 

zákonnými projevy ochrany slabšího menšinového společníka v akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezením. 

Pouze pro skutečnost, že je „slabší“ podnikatel dovolávající se ochrany dle ust. § 433 odst. 

1 o. z. rovněž profesionál, nejsou dle mého názoru na místě bez dalšího přísnější kritéria než vůči 

jiným „slabším“. Pokud bychom přijali paušalizovaně závěr, že podnikatel má být profesionál (a 

měl tak např. mít větší dovednost vyjednávací), nebyl by to závěr důsledně přiléhavý. Je nutno mít 

na paměti, že podnikatel může být velký profesionál v předmětu podnikání (kovář, zámečník), ale 

nelze po něm oprávněně požadovat, aby byl profesionálem i ve všech s podnikáním souvisejících 

oblastech a dovednostech, resp. pakliže tomu tak není a druhá strana toho vědomě využije 

(zneužije), může být ochrana ospravedlnitelná. Rovněž se zde pro evidentnost takové 

protiprávnosti nabízí i ochrana obecná (zneužití práv, dobré mravy), což je toliko potvrzením 

skutečnosti, že je toto ustanovení speciálním projevem zásady poctivosti, mravnosti a zákazu práv 

zneužívat. 

K podrobnému rozboru ust. § 433 o. z. lze odkázat na Bejčka.811 Bejček k následkům 

porušení ust. § 433 o. z. uvádí, že: „Pravděpodobnou sankcí za porušení zákona je neplatnost 

takových ujednání, která budou pod ustanovení § 433 ObčZ subsumována. Protože jde o evidentní 

účel zákona omezit zneužívající a nepoctivé jednání v obchodním styku ve prospěch postižené 

strany, která by měla mít možnost úniku z takové situace, bez neplatnosti jednání by účel zákona 

nebyl naplněn. Nastane tedy při naplnění hypotéz § 433 NOZ neplatnost pro rozpor se zákonem, 

 
808 Tamtéž s. 35. 
809 Blíže viz ČERNÁ, S. Ochrana společníka kapitálové společnosti. In: Ochrana slabší strany v českém právu: 

recenzovaný sborník z odborné právnické konference: Pražský právnický podzim: Praha, listopad 2015. Vydání první. 

Praha: HBT, 2016. s. 39. 
810 Tamtéž. 
811 BEJČEK, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2016. s. 53, bod 1. 5. 
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neboť to vyžaduje smysl a účel zákona podle § 580 odst. 1 ObčZ.“812 Lze souhlasit se zvažováním 

následku v podobě neplatnosti právního jednání (či částečné neplatnosti). Komentářová literatura 

pak uvádí, že: „Porušení tohoto ustanovení představuje porušení zákonné povinnosti ve smyslu 

§ 2910. Pokud tudíž podnikatel poruší zákaz stanovený v § 433 odst. 1, bude povinen nahradit 

slabší straně škodu, kterou tím způsobil.“813 Bude tak možné zvažovat i následek v podobě 

náhrady škody.  

Vyjdeme-li dále ze skutečnosti, že jde o speciální projev zásady poctivosti, zákazu 

zjevného zneužití práva a zásady zákazu výkonu práv v rozporu s dobrými mravy, bude možné při 

zjevném zneužití práv zvažovat následky vyplývající z této ochrany obecné (k tomu podrobněji 

viz kapitola 3. 3 Ochrana slabší strany).   

Zákonodárce v rámci ochrany slabší strany – podnikatele - vyčlenil určitou skupinu 

podnikatelů, kterou zvláště chrání v jistých případech814 (a sice tzv. „malého a středního 

podnikatele“), aniž by ovšem podal definici takových podnikatelů. „V důsledku poznání, že 

informační asymetrie stran a tržní selhání mohou zásadu rovnosti obrátit až v její karikaturu, se 

objevil požadavek chránit slabší stranu; přirozeně nejprve u spotřebitelských smluv (business to 

consumers, B2C), kde je situace vyhrocená, ale později i u smluv mezi podnikateli (business to 

business, B2B) a navíc se zvláštní ohled začal vyžadovat pro tzv. malé a střední podnikatele."815 

Bejček se zabývá významem této dílčí kategorizace a dospívá k závěru, že selektivní ochrana 

v podobě podkategorie „malého a středního podnikatele“ není účelná, ba co více, mohla by být na 

úkor ochrany reálné, s čímž souhlasím.816  

Naproti tomu o. z. vylučuje podnikatele z možnosti domáhat se projevů ochrany slabší 

strany v podobě neúměrného krácení a lichvy (ust. § 1797 o. z.). Domnívám se ovšem, že excesivní 

a závažná jednání odporující dobrým mravům či zjevně práva zneužívající by měla být nadále 

postižitelná podle obecných ustanovení. Obdobně Bejček.817  

O „závislosti svého postavení“ (tj. podmínky ochrany slabší strany) hovoří rovněž ust. § 3 

odst. 2 písm. c) o. z. Proto bude nutno zvažovat skutečnost, že ani „slabší“ podnikatel, nesmí utrpět 

z důvodu tohoto svého znevýhodnění, v podobě „závislosti svého postavení“, nedůvodnou újmu, 

když jednání strany silnější zde normováno není. Ani podnikatel tudíž nesmí utrpět nedůvodnou 

 
812 Tamtéž bod 1. 5. 
813 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 1651, bod 2. 
814 Ust. §§ 1315 odst. 3; 1964 odst. 2; 1972 odst. 2; o. z.  
815 BEJČEK, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2016. 516 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, s. 29. 
816 BEJČEK, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2016. s. 51, bod 1. 4. 
817 Tamtéž bod 1. 5. 3. 
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újmu proto, že má postavení slabší strany plynoucí ze závislosti jeho postavení v daném 

konkrétním vztahu, jeví se bez zřetele na „aktivitu“, z níž k takové nedůvodné újmě došlo. 

Klíčového významu při aplikaci této skutkové podstaty nabývá výraz „nedůvodná“ újma.      

Bejček (ve shodě s Hurdíkem a Lavickým, na něž odkazuje)818, se dále zabývá vzájemným 

vztahem zásady autonomie vůle, rovnosti stran a ochrany slabšího a dospívá k závěru, že: 

„Předpokladem k prosazení skutečné autonomie vůle je tedy skutečná (nikoliv jen formální) 

rovnost účastníků soukromoprávních vztahů, takže zásada ochrany slabší strany nastoluje 

skutečnou rovnost (naplňuje zásadu rovnosti) s cílem naplnit zásadu autonomie vůle.“819 Tento 

závěr považuji za přiléhavý.  

Lze uzavřít, že ani v obchodním právu nepanuje jistota stran konstrukce ust. § 1 odst. 2 o. 

z. Proto se odborníci dané oblasti intenzivně věnují vymezení oblastí zvažovaných jako 

kogentních, definují matice kogentnosti či kogentnost testují, neboť je zřejmé, že výslovný 

zákonný zákaz nemůže pro pokrytí potřeb kogentnosti vystačit a zákaz „ujednání“ není právně 

dostatečně korektním.  

Za přínos považuji možnost ochrany podnikatele jako slabšího. Rovněž hodnotím kladně 

potvrzení jednotného výkladu pojmu dobré mravy v právu obchodním.    

  

 
818 Tamtéž.  
819 Tamtéž s. 32. 
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Zhodnocení platné úpravy a náměty de lege ferenda 

 

V předkládané práci se po úvodních obecných úvahách (část 1), které považuji za důležité 

pro správné pochopení textu celé práce, věnuji v části druhé analýze současné právní úpravy. To 

činím cestou rozboru zákonných ustanovení části první, části obecné hlavy I o. z., které považuji 

za výchozí zdroje řádného pochopení problematiky nejen právních zásad samotných, ale i cesty 

směřování soukromého práva vůbec. Vybraná ustanovení související s právními zásadami 

a politikami v kapitole 2. 1 podrobně analyzuji a závěrem hodnotím klady a zápory stavu de lege 

lata. 

Jsem názoru, že zákonodárce měl důsledně odlišit cíle právní úpravy a právní zásady cestou 

samostatných ustanovení, neboť jejich spojení v jedno přispívá k nikoli snadné čitelnosti textu a 

potlačení významu, který jim zřejmě zákonodárce zamýšlel dát, když se sám na hodnotovou 

stupnici odkazuje. Mezi zásadní negativa řadím absenci výslovného normování některých 

obecných právních zásad. 

Za přínosný počin nové právní úpravy považuji zákonný odkaz na právní zásady (relativně 

otevřený stran jejich okruhu) umožňující zařadit právní zásady mezi formálně uznané prameny 

práva v České republice. Rovněž velmi kladně hodnotím zavedení obecné zásady poctivosti, neboť 

právě s ní spojuji naději, že by mohla významně dopomoci ke kultivovanosti právního styku. 

V kapitole 2. 2 zvažuji působnost ust. § 3030 o. z., jehož význam byl po přijetí R 4/2016 

značně upozaděn a jeví se, leckdy ne zcela legitimně, dovolací soud a priori možnost jeho aplikace 

neguje. Mám za to, že je odpovědné racionálně zvažovat, zda dosavadní judikatura dostatečně 

chránila hodnoty již i dosavadní právní úpravě známé, a pokud ne, pak bez ohledu na skutečnost, 

zda se jedná o zásady „staré“, či případně „nové“, je potřeba hledat způsob poskytnutí ochrany 

takovým hodnotám, k čemuž může i ust. § 3030 o. z. za dodržení jistých podmínek přispět.  

Nejsem ztotožněná se skutečností, že zákonodárce neuvedl výslovně do výčtu zásad (mimo 

jiné) obecný princip rovnosti a nediskriminace. I z toho důvodu se v 3. části zabývám argumentací 

ve prospěch legitimity rovnosti v právu občanském jako obecného právního principu. Zásada 

rovnosti je spolu se zásadou autonomie vůle klíčovou zásadou soukromého práva, úzce spolu 

souvisí, nemohou bez sebe existovat, má-li právo zůstat věrno myšlence spravedlnosti.  

Legitimním korektivem faktické nerovnosti je ochrana slabší strany, proto do třetice 

pojednávám o koncepci ochrany slabšího v o. z. a sleduji ji též v právních úpravách speciálních. 

Domnívám se, že zákonodárce měl v úmyslu koncipovat obecnou ochranu slabšího, přesto však 

po analýze zákonného textu nedospívám k závěru o tom, že by tomu tak bylo. Jsem názoru, že je 
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pojem „slabší strana“ používán i v situacích ne zcela legitimních, což se projevuje zejména 

v aspektech procesních, které ovšem mají zpětný přímý vliv na právo hmotné. Považuji proto za 

odpovědné, aby se další úvahy stran ochrany slabší strany v českém soukromém právu ubíraly 

směrem k jasnému vymezení hranic takové ochrany a zvláště pak, aby se zřetelně zvažovala 

návaznost problematiky hmotně právní na problematikou procesní, jak se ostatně tento nedostatek 

prokazuje i při rozboru judikatury ÚS výše v textu.  

Jednou ze zásadních problematik zkoumaných v předkládané práci je otázka zákonné 

konstrukce povahy právních norem v občanském, potažmo subsidiárně v soukromém právu. 

Dospívám k závěru, že klíčové ustanovení soukromého práva určující povahu právních norem, a 

tím i rozsah uplatnění fundamentální zásady autonomie vůle, ustanovení, jenž má být základním 

stavebním kamenem a oporou celé právní úpravy soukromého práva a které by mělo být co nejvíce 

srozumitelné (pochopitelné), své úloze a významu nedostálo. Tato skutečnost se prokazuje nejen 

v obecných pojednáních v kapitole 4. 3 při rozboru samotného ustanovení a na něj navazující 

judikatury (viz R 10/2019), ale i v pojednáních o vybraných speciálních právních úpravách.  

Nejistota právní konstrukce povahy právní normy vede některé autory v právu pracovním 

až k názorům o pomíjení ust. § 1 odst. 2 o. z. či jeho „překlenutí“ zásadně úpravou pracovněprávní.  

Tyto tendence ovšem neodpovídají záměru zákonodárce a požadovanému směřování soukromého 

práva. I proto jsem v kapitole pracovně právní (kapitola 5. 2) hledala jistý model pro podporu úvah 

směrem k vyšší míře svobody, a zároveň jsem se pokusila za pomoci obecně přijímaných závěrů 

o cíli kogentní úpravy navrhnout způsob (meze) nutné kogentnosti. V právu obchodním nutí 

nejasná konstrukce ust. § 1 odst. 2 o. z. odborníky z dané oblasti k hledání cest, jak překlenout 

problém dikce zákonného zákazu, někteří autoři se o to pokouší definováním matice kogentnosti, 

jiní testací kogentnosti, kdy akcentují požadavek, aby ustanovení omezující autonomní chování 

skutečně plnilo svou funkci a bylo přiměřené sledovanému účelu. Nutno dodat, že zásadně takové 

omezení svobody musí důvodně převýšit zájem na ochraně jí samotné a má mít své opodstatnění 

zvláště v případech potřeby ochrany (3. osob, společníků, kapitálového trhu apod.).     

Potvrzuje se mi tím skutečnost, že zákonodárcem kritizovaná neurčitost právního pojmu 

„povaha ustanovení“ byla neoprávněná. Tento pojem by totiž nebyl v nové právní úpravě solitérní. 

Jeho výkladová návaznost na ostatní právní pojmy, včetně nově i veřejného pořádku, by tím nijak 

neutrpěla, naopak. Nenalézám žádný legitimní důvod pro odklon od dřívější dikce normující 

„povahu ustanovení“. Současnou konstrukci určení povahy právní normy, pracující s výslovným 

zákonným zákazem v kombinaci se zákazem „ujednání“ porušujících veřejný pořádek apod. vše 

s respektem ke koncovým adresátům norem občanského práva, běžným lidem, považuji na hraně 

ústavnosti, což vyslovuji vedena odpovědností a láskou k právu. 
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Postavení a význam dobrých mravů a veřejného pořádku považuji za daleko lépe 

pochopitelné v kontextu posuzování ne/platnosti konkrétního právního jednání než v kontextu 

dikce ust. § 1 odst. 2 o. z. v jejím současném znění. Zákonodárce výslovně odlišuje význam 

dobrých mravů a veřejného pořádku při konstrukci právních norem upravujících neplatnost 

právních jednání (viz ust. § 580 o. z. a násl.). Nelze jednoznačně uzavřít, že porušení normy 

veřejného pořádku bude vždy nutné spojit s neplatností právního jednání; ani každé jednání 

v rozporu se zákonem nebude moci být bez dalšího označeno za neplatné, což vše souvisí se 

zákonodárcem akcentovanou podporou platnosti právních jednání.        

V předkládané práci jsem se zabývala též postavením a významem dobrých mravů v právu 

občanském a vybraných speciálních soukromoprávních úpravách. Legitimita dobrých mravů 

pramení nejen z jejich prověřenosti, trvalosti a konzistentnosti, ale i ze skutečnosti jejich 

přirozeného chápání i běžnými lidmi, což se je pro koncové adresáty norem práva občanského 

skutečnost zásadní. Za klíčové považuji, že je pojem dobrých mravů vykládán ustáleně, a to ve 

všech zkoumaných oblastech právních úprav; tj. v občanském, rodinném, pracovním i obchodním 

právu jsou význam a funkce dobrých mravů, v obecnosti dá se říci, velmi podobné, což samo o 

sobě přispívá ke sblížení právních úprav, lepší předvídatelnosti i vyšší právní jistotě. V obecnosti 

považuji koncepci dobrých mravů v o. z. za zdařilou (mimo konstrukci ust. § 1 odst. 2 o. z.).    

I předchozí právo znalo jistý „celospolečenský“ zájem ochrany třetích osob, publicizaci, 

ochranu skupinových zájmů apod. a tyto chránilo. Pojem „veřejný pořádek“ onu dříve známou 

kategorii „celospolečenskou“ či „ochrannou“ zřejmě ve velkém rozsahu převezme. Neneguji tudíž 

nutnost ochrany jistých hodnot v zájmu celospolečenském či ochranném, jsem ovšem 

přesvědčená, že ustavení tohoto právního pojmu do našeho právního řádu neproběhlo zcela 

kontinuitně a že je nutné zachovávat obezřetnost, nežli bude jistá právní norma do této skupiny 

norem zahrtnuta a řádně ji pro takovou možnost testovat.    

I přes mnohá úskalí, která po analýze předmětných ustanovení o. z. shledávám, musím 

závěrem říci již v úvodu vyslovené, a sice, že jsou to právě právní zásady, které mohou 

významným způsobem stmelit právní úpravu, zajistit zpřehlednění jejího výkladu (§ 2 o. z.) a 

mohou být svým zavedeným a znalým způsobem řešení vzájemného střetu zásadním pomocníkem 

při překlenutí mnoha z výše naznačených problémů.    
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Zásady soukromého práva 

Abstrakt 

 

V předkládané práci se po úvodních výkladech pojmu právní zásady, po pojednáních o 

jejich významu a řešení jejich střetu, zabývám analýzou zákonných ustanovení týkajících se 

právních zásad a politik v části první, obecné části, hlavě I občanského zákoníku, neboť tyto 

považuji za výchozí ustanovení s relevancí pro celé soukromé právo. Poté hodnotím stav této 

současné právní úpravy, její pozitiva i negativa. Zvláštní a podrobnější pozornost věnuji zásadě 

poctivosti, jež považuji za zásadu mající ambici významně přispět ke kultivovanosti právního 

styku. V následující kapitole zvažuji význam a rozsah působnosti ustanovení § 3030 občanského 

zákoníku, neboť umožňuje důsledný příklon k hodnotovému obsahu práva i v právních vztazích 

dle dosavadní právní úpravy. Dále pojednávám o klíčových, spolu úzce souvisejících, zásadách 

občanského práva - zásadě autonomie vůle, zásadě rovnosti a ochraně slabší strany; jejich význam 

sleduji též v kapitolách věnovaných vybraným speciálním právním úpravám soukromého práva (v 

rodinném právu, pracovním a obchodním). V části 4. předkládané práce se zabývám rozborem 

významu a postavení dobrých mravů v občanském právu, v samostatné kapitole analyzuji význam 

pojmu veřejný pořádek v občanském právu, následují výklady jejich společných funkcí; v této 

souvislosti se detailně zabývám rozborem zákonné konstrukce určení povahy právních norem, 

kterou nepovažuji jen za teoreticko právní otázku, ale za téma zásadně praktické, neboť jde o 

základní předpoklad pro skutečnou možnost autonomní normotvorby osob v soukromoprávních 

vztazích. Sleduji rovněž vazbu dobrých mravů a veřejného pořádku na koncepci neplatnosti 

právního jednání. V poslední části práce sleduji výše zmíněné speciální právní úpravy v jejich 

vazbě na právo obecné, zabývám se určením povahy právních norem v těchto úpravách, po vzoru 

obecných výkladů sleduji problematiku dobrých mravů a veřejného pořádku, následně se 

koncentruji na související otázky mající vazbu na téma disertační práce, které jsem po studiu 

právních zásad považovala za nezbytné v té které speciální právní úpravě zmínit. 
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Principles of the Private Law 

Abstract  

 

This thesis; apart from an introduction of the concept of legal principles, their importance 

and settlement of their conflicts; deals with an analysis of legal provisions relating to the legal 

principles and policies in the first, general section, Chapter I of the Civil Code, as these are the 

primary provisions with relevance to the entire private law. It further evaluates state of the current 

legislation and its positive and negative aspects. It focuses in detail on the principle of fairness, as 

it is a principle aiming for an important improvement of legal relations. It also deals with the key 

interrelated principles of the civil law – the principle of the freedom of choice, and the principle 

of equality and protection of the weaker party; their importance is also followed in chapters 

devoted to the selected special legal regulations of the private law (family law, labour law, and 

commercial law). Chapter 4 of this thesis deals with analysis of importance and role of good morals 

in the civil law. An independent section focuses on the term of public order in the civil law 

providing explanation of their common function. It also provides detailed analysis of legal 

construction of definition of nature of legal rules, seen not just as a theoretical legal problem, but 

also a practical one, as it is the fundamental stone of an opportunity to create personal autonomous 

standards in private legal relations. It also deals with interrelation of good morals and public order 

with the concept of invalidity of legal act. The final chapter focuses on the above-mentioned 

special legal regulations related to the general law. It provides an analysis of the nature of legal 

rules in these regulations, and deals with problems of good morals and public order according to 

the general interpretations. Finally, it also addresses problems related to the topic of this 

dissertation identified as important with regard to the legal principles in these special legal 

regulations.        
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