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Dobré mravy a veřejný pořádek jako limity autonomie vůle v občanském právu 

 

Autonomie vůle je nosnou zásadou občanského práva; její projevy najdeme ve všech částech 

občanského zákoníku. Nauka rozlišuje autonomii smluvní, vlastnickou a testovací. Její 

podstatou je možnost upravit si své soukromoprávní poměry podle svých zájmů a potřeb. Tato 

možnost vyvěrající ze svobodné vůle každého subjektu soukromého práva je pravidlo, zásahy 

do ní představují výjimku. Již při přípravě švýcarského občanského zákoníku (1907) však 

padl názor, že svoboda uspořádat soukromoprávní poměry podle svého může vést k egoismu, 

ke snaze získat nad jiným neoprávněnou výhodu, resp. jiný prospěch. Proto zákonodárce 

v určitých případech volí jako legislativní metodu úpravy normy kogentní, aby zřetelně 

deklaroval, že odlišná určitá jednání nelze povolit. Nelze však v zákoně podat vyčerpávajícím 

způsobem výčet zakázaného chování, proto zákonodárce volí další korektivy lidského 

chování; k nimž se v evropském právním prostoru řadí především dobré mravy nebo veřejný 

pořádek, anebo obojí.  Autorka ve svém hutném výkladu kvalifikovaně pojednává o obou 

těchto kategoriích, které občanský zákoník přináší na samém počátku svého textu. Shodné je, 

že ani jeden z těchto pojmů zákon nedefinuje a nechává naplnit jejich obsah soudní praxi. Na 

rozdíl od kategorie dobrých mravů, které jsou díky judikatorní činnosti Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu poměrně rozpracovány, je pojem veřejného pořádku zatím traktován 

převážně jen v učebnicových a komentářových výkladech. Nepochybně bude zajímavé 

sledovat, jak vzájemný vztah dobrých mravů a veřejného pořádku bude v dalším období 

naplňován a posuzován jak v doktríně, tak i v právní praxi.  Je proto potěšitelné že autorka se 

odvážně pustila do rozboru obou termínů na poli občanského zákoníku. Zejména dobré mravy 

jako významná kategorie prostupující celé občanské právo zasluhuje takovou pozornost. 

Právní důsledky porušení dobrých mravů a veřejného pořádku prostupující  zejména 

neplatnost právního jednání (s. 23n) a povinnost nahradit škodu způsobenou úmyslným 

porušením dobrých mravů představují otázky, na které se nepochybně soustředí značná 

pozornost nauky. Jednotlivé případy porušení dobrých mravů, které autorka popisuje, 

prokazují užitečnost takového výzkumu. Např. osvojení zletilého, které diplomantka uvádí na 

s. 40 (a které nesmí být v rozporu s dobrými mravy) již bylo soudem posuzováno.  

Práce je velmi čtivá, přehledně zpracována a prokazuje potřebnou erudici autorky, která 

vychází z dostupných tuzemských zdrojů. 



Posuzovaná práce naplňuje kritéria vyžadovaná pro tento druh prací, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. K rozpravě doporučuji problematiku § 3030 obč. zák. které umožňuje, aby se i na 

práva a povinnosti , která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se užila 

ustanovení části první hlavy I (tedy i ustanovení o dobrých mravech a veřejném pořádku). 
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