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Abstrakt, klíčová slova 

Název práce v českém jazyce: Dobré mravy  

Cílem této diplomové práce je ozřejmit význam dobrých mravů adresátům právních norem. Dobré 

mravy nejsou, jakožto neurčitý právní pojem, v žádném zákoně definovány, nicméně pro adresáty 

právních norem je důležité znát jejich význam, neboť představují mimo jiné jeden z korektivů 

autonomie vůle a platnosti právních jednání. Z tohoto důvodu je specifikace obsahu, respektive 

významu, předmětného pojmu klíčová pro naplnění jedněch z nejvýznamnějších zásad 

občanského práva, kterými jsou princip právní jistoty a autonomie vůle osob soukromého práva. 

Diplomantka si tak v předkládané práci klade za cíl zjistit, jak nejlépe přiblížit obsah pojmu 

dobrých mravů pro právní praxi i širokou veřejnost, a jestli v situace, kdy neexistuje jeho zákonná 

definice, je v doktríně a judikatuře pojem příhodně vymezen, a zda o něm panuje shoda.   

Diplomová práce je členěna do tří částí. První část se zabývá pojmem dobrých mravů, jakožto 

jednoho z nejstarších institutů občanského práva, nalézá jeho původ a posuzuje povahu institutu, 

pokud jde o jeho proměnlivost v čase. Konkrétně se zde pojednává o pojetí dobrých mravů 

v římském právu, po pádu Římské říše, dále pak v Československu až do přijetí platného 

občanského zákoníku. Druhá část nabízí poznatky o tom, jak k dobrý mravům přistupuje nejen 

platný občanský zákoník, ale i o jejich interpretaci doktrínou a judikaturou, a to nejen v tuzemsku, 

ale též v Německu a ve Švýcarsku. Dále je v této části objasněna úloha dobrých mravů 

v občanském právu a vyložen pojem veřejného pořádku za účelem rozlišení významu a funkce 

těchto dvou korektivů.  

Pro pochopení, co nejvíce aspektů dané problematiky se diplomantka v třetí a poslední části práce 

věnuje jednak následkům, které vyvolává jednání rozporné s dobrými mravy a ve druhé kapitole 

též přístupu praxe k dobrým mravům ve vybraných okruzích jejich aplikace. Ze stejného důvodu 

pak do práce zařazuje i srovnání s vybranými zahraničními právními řády. Komparace s vhodně 

zvolenou zahraniční právní úpravou totiž dle jejího názoru představuje vždy cenný zdroj poznání, 

neboť poznatky získané tímto porovnáním mohou inspirovat ke změně stávající tuzemské úpravy, 

nebo naopak poskytnout potvrzení o její správnosti. V závěru práce jsou pak zodpovězeny v úvodu 

položené otázky. 
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