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Resumé 

Předložená diplomová práce pojednává o zásadách dobrých mravů a veřejného pořádku 

se zaměřením na jejich úlohu plnit funkci limit omezujících autonomii vůle. Přestože 

obě zásady představují neurčité právní pojmy, nesnaží se je tato práce přesně definovat 

ani obsáhnout veškeré praktické možnosti jejich uplatnění. Cílem práce bylo přiblížit 

možný obsah těchto principů a poukázat na jejich význam pro posouzení platnosti 

právního jednání, popřípadě konkretizovat další následky právního jednání, které by 

těmto zásadám odporovalo. Na danou problematiku je nahlíženo především z pohledu 

českého právního řádu. Na příkladném a omezeném počtu právních institutů se tato 

práce pokouší vystihnout možnosti uplatnění dobrých mravů a veřejného pořádku coby 

korektivů autonomie vůle. Práce je rozčleněna do osmi kapitol. 

Tématem první kapitoly je zásada autonomie vůle a její postavení v českém právním 

řádu. K takovému úvodu bylo přistoupeno především za účelem pochopení celé práce a 

upozornění na význam této zásady pro fungování demokratické společnosti.  

Druhá kapitola se zabývá zásadou dobrých mravů. Blíže jsou specifikovány různé 

názory na obsah tohoto pojmu. Dále je v této části pojednáno o tradici dobrých mravů 

v českém právním řádu nebo o jejím zakotvení v právních řádech jiných evropských 

států. Nakonec jsou uvedeny následky spojené s překročením hranice nastavené zásadou 

dobrých mravů. 

Třetí kapitola je věnována veřejnému pořádku, přičemž se snaží nastínit obsah tohoto 

pojmu. Upozorňuje také na odlišný význam této zásady v rámci různých evropských 

právních řádů. Podán je také přehled následků rozporu s veřejným pořádkem. 

Kapitola čtvrtá se snaží porovnat obě zásady, nalézt shodné prvky a zdůraznit jejich 

odlišnosti. 

Následující kapitoly se zabývají aplikačními otázkami. Pátá kapitola se v této 

souvislosti zaměřuje na rodinné právo, přičemž největší prostor je věnován možnosti 

uplatnění zásady dobrých mravů při sjednávání smluv mezi manžely. 
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Tématem šesté kapitoly jsou aplikační otázky závazkového práva. Upozorněno je na 

některé instituty, při jejichž sjednávání v rámci smluvní autonomie může docházet 

k překročení limit nastavených dobrými mravy či veřejným pořádkem. Konkrétně jde 

například o problematiku úroků nebo všeobecných obchodních podmínek. Nakonec je 

zmíněna i povinnost ctít dobré mravy při sjednávání odměny advokáta. 

Sedmá kapitola se věnuje významu zkoumaných korektivů v rámci dědického práva 

v souvislosti se svobodou každého projevit vůli o tom, jak má být naloženo 

s majetkovými poměry pro případ smrti. 

V poslední kapitole je pojednáno o přirozených právech člověka a možnosti disponovat 

s nimi. Důraz je kladen na nemožnost omezení těchto práv v míře odporující dobrým 

mravům nebo veřejnému pořádku. 

Závěrem je shrnut význam obou zásad a vyzdvihnuta jejich hodnota. 


