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Úvod 

Pro fungování kaţdé demokratické společnosti je zásadní, aby se zakládala na svobodě 

vůle jedince. Stěţejní postavení tak v kategorii soukromoprávních principů nutně musí 

zaujímat právě zásada autonomie vůle, na základě níţ je člověku zaručována jeho 

svobodná vůle a moţnost jejího svobodného projevení. Aby mohl tento princip 

fungovat v rámci celé společnosti, je zároveň nutné, aby právním řádem poskytnutá 

svoboda byla do jisté míry omezena, ať uţ se jedná o omezení přímo slovy zákona nebo 

jinými právními zásadami, jakými jsou dobré mravy nebo veřejný pořádek. V právních 

řádech různých zemí, stejně jako v různých historických obdobích, se však obsah těchto 

korektivů více či méně liší. Stejně tak se liší i význam, který je jim při jejich aplikaci 

přikládán.  

Přesto se domnívám, ţe jakkoliv jsou obecné maximy omezující autonomii vůle 

neurčité a těţko definovatelné, sehrávají velmi důleţitou úlohu pro fungování 

demokratických právních řádů, a to především proto, ţe představují hranice, které je 

sice moţné reálně překročit, nikoliv však platně nebo s ţádanými právními důsledky. 

V mnoha případech limitují autonomii vůle tam, kde by jednání člověka bylo sice 

v souladu s pozitivním právem, překračovalo by však hodnoty morální nebo ty, které 

jsou vlastní celému právnímu řádu, byť jako takové nejsou zákonem v některých 

případech vůbec zmiňované. 

Ve své práci se nejdříve pokusím vyjádřit důleţitost zásady autonomie vůle mezi 

ostatními principy soukromého práva. V souvislosti s tím se budu zabývat zároveň 

omezením a stanovením hranic této zásadě. Následně se budu podrobně věnovat dvěma 

důleţitým korektivům omezujícím svobodu vůle člověka, tedy dobrým mravům a 

veřejnému pořádku. Přestoţe oba tyto principy představují neurčité právní pojmy, 

pokusím se je, kaţdý v jedné kapitole, vymezit pojmově, dále nastínit jejich postavení 

v některých evropských právních řádech a vysvětlit následky spojené s jejich 

překročením. Pokusím se vyjádřit i vzájemný vztah těchto dvou zásad, jejich shodné 

prvky a naopak odlišnosti. 

Dále budu pracovat především s judikaturou českých soudů, která se věnuje konkrétním 

institutům soukromého práva v souvislosti s porušením dobrých mravů nebo veřejného 
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pořádku. V této části se zaměřím i na instituty, u kterých s korektivy dobrých mravů a 

veřejného pořádku počítají výslovně konkrétní ustanovení občanského zákoníku. 

Pokusím se tak o vymezení některých důleţitých okruhů soukromoprávních institutů, 

s jejichţ aplikací je spojena povinnost souladu s dobrými mravy nebo veřejným 

pořádkem a v rámci kterých je tato povinnost nejčastěji porušována.  

Záměrem této práce je tedy vtisknout neurčitým právním pojmům představujícím 

obecné principy soukromého práva právními normami nedefinované konkrétnější 

obsah, a to ve světle judikatury a doktríny českého právního prostředí, přičemţ okruh 

otázek, jimţ je v této práci věnován prostor, není zdaleka tímto textem uzavřený. 

Aplikace právních principů, dobrých mravů a veřejného pořádku, jako limitů 

omezujících autonomii vůle osob se totiţ v praxi nabízí v téměř neuchopitelném počtu 

případů a právních situací, a to napříč různými právními řády. 

V celé práci vycházím z platného znění zpracovávaných právních předpisů, pokud není 

uvedeno jinak.  
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1 Autonomie vůle – stěžejní princip soukromého práva 

Oprávnění a povinnosti vyvěrající ze soukromého práva je nutné aplikovat a vykládat 

v souladu se zásadami, na kterých systém tohoto práva stojí. Soukromoprávní zásady 

jsou jakýmsi základním kamenem, ze kterého je třeba vycházet a který je třeba při 

takovém postupu ctít. V neposlední řadě jsou tyto zásady i jednotícím prvkem v rámci 

určité části práva, ať uţ jde o obecnou nebo více či méně konkrétní část soukromého 

práva. Takto lze odlišovat zásady platné pro celé občanské právo jako takové, na druhé 

straně lze jmenovat zásady například práva insolvenčního, které lze aplikovat pouze 

v souvislosti s takovou částí občanského práva zabývající se úpadkem a jeho řešením. 

1.1 Právní zásady jako prameny práva 

Vzhledem k tomu, ţe v právním řádu České republiky se právní normy opírají o jejich 

psanou formu, nejdůleţitějšími prameny soukromého práva jsou zákony, mezi nimiţ 

v popředí stojí ústavní předpisy a určité mezinárodní smlouvy následované běţnými 

zákony, ale i dalšími podzákonnými předpisy.  

I takto kodifikované právo ale není schopno pamatovat na všechny případy, které 

mohou v praxi nastat. Pokud k takovému opomenutí dojde, lze v těchto situacích uţít 

ustanovení právního řádu týkající se věci, která je nejbliţší posuzovanému případu. 

Následně je tedy i nejúčelnější aplikovat místo chybějícího ustanovení právě to 

nejpodobnější. Pokud je pro vyplnění takových mezer uţito podobného ustanovení 

z téhoţ zákona, mluvíme o aplikaci analogie legis. V případě, ţe nelze nalézt nejbliţší 

ustanovení v rámci jednoho zákona, je třeba pouţít nejpodobnější ustanovení nalezené 

v rámci právní řádu jako celku. Pak se jedná o aplikaci analogie iuris.
1
 

Pokud je ale nemoţné tímto způsobem postupovat, je zapotřebí aplikovat principy 

spravedlnosti a relevantní právní zásady, popř. obyčeje. Co se týče postavení právních 

zásad jako pramene práva, v současné době jsou zásady chápány jako pramen práva bez 

dalšího, není tedy třeba jejich výslovného vyjádření v textu zákona ve formě tzv. 

generálních klauzulí. Dále je nutné přihlíţet k názorům odborné literatury a její právní 

                                                

1 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 6. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1662/2005. 
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nauky nebo k názorům soudů vyjádřených jejich rozhodnutími. Mnoho právních zásad 

bylo v posledních desetiletích formulováno i na půdě soudů evropských.
2
 

Přestoţe jsou některé právní zásady výslovně uvedené v ustanoveních právních 

předpisů, ať uţ v ústavních normách
3
, mezinárodních úmluvách, jimiţ je Česká 

republika vázána podle čl. 10 a 10a Ústavy, nebo běţných zákonech
4
, ustanovení § 3 

odst. 3 občanského zákoníku výslovně stanoví, ţe „soukromé právo vyvěrá také 

z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva“ a pramenem soukromého 

práva tak jsou i takové zásady, které nejsou výslovně uvedeny v právních předpisech. 

1.2 Klíčové zásady soukromého práva  

Vzhledem k tomu, na jakých hodnotách je postaven celý právní řád České republiky 

coby demokratického právního státu, ve kterém jsou pod ochranou lidská a občanská 

práva a zásady trţního hospodářství, lze v tomto kontextu formulovat i zásady, které 

jsou stěţejní pro celé soukromé, resp. občanské právo. 

Z těchto lze vyzdvihnout především zásady taxativně vypočtené především v § 3 

občanského zákoníku týkající se práva na ochranu osobnosti, hodnot rodiny, slabší 

strany či ochrany vlastnictví. Dále v ustanovení tohoto paragrafu je v odst. 2 písm. d) 

přímo vyjádřena zásada, ţe „daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny“ nebo 

v odst. 2 písm. f) princip, ţe „nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží“. 

Z ustanovení následujících paragrafů občanského zákoníku lze dovodit i další zásady, 

které je třeba při aplikaci a výkladu norem soukromého práva ctít, ať uţ jde o zásadu 

prevence, poctivosti a dobré víry nebo přípustnosti analogie legis a analogie iuris.
5
 

Zásadu rovného postavení osob soukromého práva občanský zákoník přímo nezmiňuje, 

přesto je jednou z těch stěţejních. 

Ovšem jako nejzákladnější se v kontextu občanského zákoníku jeví bezesporu zásada 

autonomie vůle. 

                                                

2 HURDÍK, J. et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 1. vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-377-3. s. 53. 
3 Preambule Ústavy ČR nebo čl. 1 a 2 Listiny 
4 např. § 3 OZ 
5 blíţe např. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-325-8. s. 49. 
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1.3 Zásada autonomie vůle 

1.3.1 Historický základ zásady autonomie vůle 

Co se týká tradice zásady autonomie vůle, její kořeny lze spatřovat jiţ ve středověku se 

vznikem mezinárodního práva soukromého, a to především v souvislosti se smluvní 

svobodou při volbě rozhodného práva. Konkrétně se takové pokusy o volbu rozhodných 

pravidel pro vedení obchodního jednání objevují ve 13. a 14. století při obchodování 

přístavních měst v severní Itálii. Nicméně určitý celistvý koncept dal principu smluvní 

svobody aţ v 16. století francouzský právník Dumoulin, jenţ je někdy označován za 

otce smluvní autonomie.
6
 

V období renesance pak myšlenka individuality člověka a jeho svobody byla základem 

pro další rozpracování principu autonomie vůle ve světle přirozenoprávní koncepce. 

Teorie velmi podobné myšlence autonomie vůle lze nalézt jednak v myšlení Huga 

Grotia (1583-1654), který právo povaţoval za moţnost jedince něco vlastnit nebo 

nějaký způsobem jednat, jednak v teorii Thomase Hobbese (1588-1679), pro nějţ právo 

znamenalo svobodu, kterou je nadán kaţdý jedinec, aby mohl uţívat svých schopností 

dle svého zdravého rozumu.
7
 V neposlední řadě je nutné zmínit teorii přirozeného 

zákona Johna Locka (1632-1704), jenţ měl být funkční i za absence jakéhokoliv 

vynucení ze strany nadřízené moci a jehoţ základem měl být respekt k lidské svobodě a 

uznávání vzájemných práv jedinců.
8
 

V 18. století došlo k proměně poţadavků na svobodu člověka, a to především v tom 

smyslu, ţe poţadována byla především svoboda smýšlení, svoboda rozumu. Potřeba 

takové svobody vyvěrala z touhy po rozvoji a pokroku. Na konci 18. století, dne 26. 8. 

1789, pak ve Francii došlo k vydání Deklarace práv člověka a občana, v níţ byly 

zakotveny ideové hodnoty i mnohá práva. Objevuje se zde zásada, ţe „lidé se rodí a 

                                                

6 srov. NYGH, Peter. Autonomy in international contracts. New York: Oxford University Press, 1999. 

ISBN 01-982-6270-1. s. 3 a násl. 
7 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŢKOVSKÝ. Dějiny myšlení o právu. 1. vydání. Praha: 

EUROLEX BOHEMIA a.s., 2007. ISBN 978-80-86861-78-4. s. 95-103. 
8 BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 

Editor Bohumil Havel, Vlastimil Pihera. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 

978-80-7380-265-3. s. 33. 
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zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech“
9
 nebo ţe „svoboda spočívá v tom, že 

každý může činit vše, co neškodí druhému“
10

. I díky těmto formulacím je Velká 

francouzská revoluce, v rámci níţ k vydání tohoto prohlášení došlo, dodnes povaţována 

za jakýsi symbol vítězství svobody člověka. 

1.3.2 Současné pojetí autonomie vůle v právním řádu České republiky 

Vzhledem k tomu, ţe se zásada autonomie vůle stala stěţejním principem kaţdé 

demokratické společnosti, s jejím nejzákladnějším zakotvením se setkáváme jiţ na 

úrovni ústavních zákonů. V Ústavě je autonomie vůle vyjádřena ustanovením článku 2 

odst. 4, který stanoví, ţe „každý občan může činit vše, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Takřka stejné ustanovení obsahuje i 

Listina ve svém čl. 2 odst. 3. Zásada autonomie vůle tak kaţdému jedinci zaručuje 

svobodu vytvářet si vlastní ţivot a v rámci něj se i projevovat, to vše v rámci hranic 

určených právním řádem dané společnosti.
11

  

V souvislosti s právem soukromým lze říci, ţe záleţí pouze na rozhodnutí osob 

soukromého práva, jakým způsobem si upraví práva a povinnosti soukromoprávní 

povahy. Takové chování výslovně umoţňuje ustanovení § 1 odst. 2 občanského 

zákoníku, kdyţ stanoví, ţe „nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat 

práva a povinnosti odchylně od zákona“. S tím souvisí dispozitivní charakter většiny 

norem 0soukromého práva. Díky tomuto charakteru norem se osoby soukromého práva 

mohou chovat odlišně od toho, co jim zákon ukládá pouze jako podpůrné řešení, které 

by bylo aplikováno za situace, pokud by tyto osoby na některé ustanovení nepamatovaly 

či by ho opomněly. 

V zásadě lze říci, ţe autonomie vůle je projevem svobody člověka rozhodovat o svých 

právech a povinnostech, ať uţ v oblasti rozvoje vlastní osobnosti, rodinných a 

manţelských poměrů, nakládání s vlastnictvím, smluvní libovůle, jakoţ i vůle 

                                                

9 článek I Deklarace práv člověka a občana. Dostupné také z: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_práv_člověka_a_občana>. 
10 článek IV Deklarace práv člověka a občana. Dostupný také z: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_práv_člověka_a_občana>. 
11 BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla 

Eliášes. Op. cit. s. 30. 
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testovací.
12

 V souladu s tímto dělením i P. Bezouška rozlišuje v rámci chápání obsahu 

autonomie vůle svobodu vlastnickou, smluvní, testovací a sdruţovací.
13

 Ve všech těchto 

oblastech je na kaţdém, aby se rozhodl, jak a v jaké formě a míře bude či nebude právně 

jednat o svých záleţitostech. 

Co se týká autonomie vůle vlastnické, je vnímána jednak jako svoboda nakládat 

s předměty vlastnického práva, tedy jako svoboda dispozice, jednak je v této souvislosti 

třeba zmínit také svobodu nabývání vlastnického práva. V souladu s touto svobodou je 

na kaţdém, zda se rozhodne přijmout předmětnou věc do vlastnictví, či nikoliv.
14

 

Často bývá zásada autonomie vůle zaměňována s principem smluvní svobody, který je 

jednou z částí obecnějšího pojetí autonomie vůle. Smlouvou totiţ vzniká nejvíce 

právních vztahů a díky smluvní autonomii vůle je stranám smlouvy ponechán široký 

prostor pro rozhodnutí o obsahu smlouvy, především v rámci práva závazkového. 

Nicméně i v oblasti práv věcných, rodinného nebo dědického práva se setkáváme 

s projevy smluvní svobody, například při moţnosti svobodného nakládání s předměty 

vlastnického práva nebo v rodinném právu v rámci práva na svobodné zaloţení 

právního statusu.
15

 

Smyslem občanského zákoníku, potaţmo však i celého českého právního řádu, je 

v souvislosti se zásadou autonomie vůle také její zajištění a ochrana. Proto lze nakonec 

zmínit například ustanovení § 81 občanského zákoníku, které stanoví povinnost 

kaţdého „ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého“. 

1.3.3 Limity autonomie vůle 

Pro ucelenost představy o obsahu pojmu autonomie vůle, ať uţ jde o jakýkoliv její 

projev, je však nutné dodat, ţe se nejedná o autonomii absolutní, nýbrţ ţe podléhá 

jistým omezením a je tedy limitována. Omezení principu autonomie vůle je pro 

                                                

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

Obecná část. Op. cit. s. 34. 
13 BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 

Op. cit. s. 31. 
14 srov. BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla 

Eliáše. Op. cit. s. 31. 
15 tamtéţ 
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fungování základních společensko-právních vztahů naprosto nezbytné i vzhledem 

k jednomu ze základních pravidel, podle kterého „svoboda jednoho končí tam, kde 

začíná svoboda jiných“
16

. 

Základním omezením je sám zákon, od jehoţ určitých ustanovení se nelze platně 

odchýlit. V těchto případech hovoříme o kogentním charakteru právních norem, který 

zajišťuje, ţe jakékoli ujednání odchylné od slov takového ustanovení je nepřípustné. 

Ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku pokračuje za středníkem zákazem 

jakéhokoliv ujednání, které by porušovalo „dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo 

týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti“.  

I vzhledem k tomuto ustanovení nelze zásadu autonomie vůle chápat jako neomezenou 

svobodu volně jednat o svých soukromoprávních záleţitostech. Mimo jiné je tedy 

svoboda jednání omezena dalšími právními zásadami, jimiţ dobré mravy a veřejný 

pořádek bezpochyby jsou. Lze také říci, ţe kaţdý má právo volně jednat o svých 

právech a povinnostech, uzavírat libovolně smlouvy o obsahu, který si kaţdý můţe určit 

podle své vůle, ale pouze za předpokladu, ţe tak bude činit v mezích zákona a charakter 

a obsah tohoto jednání se nebude příčit dobrým mravům, veřejnému pořádku nebo 

právům týkajícím se postavení osob, přičemţ nelze ţádným způsobem vyloučit 

neplatnost ujednání, které by v takovém rozporu bylo. 

V souladu s tím se vyjádřil i Ústavní soud, kdyţ odmítl, ţe by obsah právního úkonu 

nemohl být v rozporu s dobrými mravy pouze proto, ţe by to vylučovalo souhlasné 

ujednání smluvních stran.
17

 Je tedy zřejmé, ţe i široká svoboda smluvní volnosti, jako 

jednoho z projevů autonomie vůle, je limitována korektivem dobrých mravů a při 

zkoumání kaţdého projevu této svobody je nutné toto mravní kritérium zohlednit. 

J. Hurdík hovoří o celém souboru mravního korektivu společenských vztahů, kdyţ 

spolu s dobrými mravy zařazuje pod obecnější pojem ekvity i další generální klauzule, 

jako například ochranu dobré víry nebo zákaz zneuţití práva.
18

 Dále J. Hurdík 

poukazuje i na nutnost omezení autonomie vůle zásadou ochrany slabší strany, jejíţ 

                                                

16 HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2010. ISBN 978-802-1050-631. s. 50. 
17 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 3. 1. 2007, sp. zn. III. ÚS 729/06. 
18 HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. Op. cit. s. 122. 
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naplnění povaţuje především za předpoklad moţnosti uplatnění principu autonomie 

vůle. Sama zásada ochrany slabší strany je pak prosazována jednak kogentními 

zákonnými ustanoveními a jednak právě prostřednictvím mravních korektivů a zásad, 

kterými jsou především dobré mravy.
19

 

Důvody určení, byť obecně formulovaných, hranic zásady autonomie vůle lze spatřovat 

především v ochraně před narušením bezpečí právního styku, v prevenci nedostatečného 

zvládnutí narušení smluvní rovnováhy, jakoţ i v prevenci narušení svobody soutěţe.
20

  

                                                

19 srov. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. Op. cit. s. 95. 
20 BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 

Op. cit. s. 34. 
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2 Dobré mravy 

Ať uţ jde o pojem dobrých mravů či veřejného pořádku, je třeba k oběma těmto 

principům podotknout, ţe se jedná o neurčité právní pojmy, tedy pojmy takové, které se 

v právních normách zpravidla nedefinují, a pro zjištění jejich konkrétního významu je 

nutná následná aplikace při zohlednění skutkových okolností a zvláštností kaţdého 

daného případu. Zásada dobrých mravů tímto způsobem „slouží k nalézání 

spravedlivého řešení tam, kde by formální aplikace právních norem vedla 

k neudržitelným výsledkům“
21

. Pro představu o tom, co lze do obsahu dobrých mravů 

zahrnout, je moţné jmenovat čestnost, poctivost, vstřícnost nebo přiměřenost 

vzájemných protiplnění, ale i další základní hodnotové atributy, které ve svém souhrnu 

představují jakýsi ideál spravedlnosti.
22

 

2.1 Pojem 

Přestoţe právní řád České republiky rezignuje na jakýkoliv pokus o definici pojmu 

dobrých mravů jako jedné ze stěţejních zásad soukromého práva, judikatura i odborná 

nauka se při aplikaci v zásadě na jeho významu shodují. 

Podle názoru Ústavního soudu jsou dobré mravy vystiţeny jako souhrn „etických, 

obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i 

právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními 

zásadami demokratické společnosti“
23

. Ústavní soud dále dodává, ţe je zapotřebí 

zohlednit při aplikaci kaţdý konkrétní případ v daném čase a prostoru. 

Do jisté míry odlišný názor má Nejvyšší soud. Za dobré mravy povaţuje takové 

společenské, kulturní a mravní normy, které v historickém kontextu osvědčují určitou 

neměnnost a jsou uznávány rozhodující většinou společnosti. Také proto mají povahu 

norem základních.
24

 V souvislosti s tímto názorem lze v určitém ohledu zpochybnit 

kritérium neměnnosti obsahu dobrých mravů, a to vzhledem ke stále se vyvíjející 

                                                

21 HURDÍK, J. et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. Op. cit. s. 78. 
22 PAULDURA, L. a kol. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-660-0. s. 28. 
23 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97. 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96. 
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společnosti, měnícím se preferencím, názorům, prioritám, ale i ekonomickým situacím, 

které často mohou ovlivnit přesvědčení o tom, co ještě v souladu s dobrými mravy je a 

co je jiţ povaţováno za nemravné. 

V. Knapp si naopak nemyslí, ţe je správné chápat dobré mravy jako společenský 

normativní systém, ale pouze jako měřítko, dle kterého je záhodno hodnotit konkrétní 

situace z etického pohledu.
25

 S tímto názorem se ztotoţňuje i J. Hurdík, který odmítá 

jakýkoliv přímý normativní obsah pojmu dobrých mravů, nicméně připouští, ţe aplikací 

této zásady se pojmu určitého normativního smyslu dostává, kdyţ jsou naplněny 

hodnotami v rámci konkrétní právně řešené situace.
26

 V pozdějších judikátech nakonec i 

Nejvyšší soud vymezil dobré mravy spíše jako soubor pravidel chování, který stojí 

mimo právo
27

 a odpovídá tak obecně uznávaným pravidlům slušnosti v rámci zásad 

morálky v demokratické společnosti.
28

 

Podstatné je chápat dobré mravy jako určité vodítko pro rozhodovací činnost soudu, 

které by mělo slouţit k získání spravedlivého pohledu na konkrétní situaci. Právě na 

úsudku soudců je totiţ nejčastěji ono schválení či odsouzení právního jednání pro 

dostatek, resp. nedostatek maximy dobrých mravů.
29

 V této souvislosti lze zmínit i 

názor J. Spáčila, dle kterého by dobré mravy měly slouţit i k vyplňování mezer 

v případě nastalých okolností, které nejsou zákonem předpokládány.
30

 Zcela jistě by ale 

nemělo docházet k jakémukoliv zneuţívání tohoto institutu. I z toho důvodu je třeba 

zodpovědného přístupu soudců, od nichţ se očekává uváţené a spravedlivé uţívání a 

vykládání obsahu tohoto pojmu při jeho aplikaci. 

Oporou tomuto poţadavku je nakonec i ustanovení § 2 odst. 3 občanského zákoníku, 

které přímo zakazuje výklad a pouţití právního předpisu v rozporu s dobrými mravy. 

                                                

25 KNAPP, Viktor. Občanské právo hmotné. Praha: Codex, 1995. ISBN 80-901683-1-0. s. 85. 
26 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-2001-6. 

s. 79. 
27 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1880/99. 
28 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 30 Cdo 664/2002. 
29 srov. SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-

80-7357-519-9. s. 45. 
30 SPÁČIL, Jiří. Dobré mravy v českém občanském zákoníku a judikatuře. Právní rozhledy. 2004, č. 18, 

s. 664. Dostupný také z beck-online [databáze]. 
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Navíc je k tomuto poţadavku připojena povinnost vykládat a pouţívat právní předpis 

tak, aby tím nedocházelo ke krutosti či bezohlednosti uráţející obyčejné lidské cítění. 

2.2 Tradice dobrých mravů v českém občanském právu 

Z hlediska historie pojmu dobrých mravů je třeba vycházet jiţ z římského práva, které 

uţívalo pojmu „boni mores“ a pod obsah pojmu zahrnovalo všechny projevy čestného 

jednání, tedy takového, které je moudré, spravedlivé, uměřené, odváţné, ale i řádné, 

poctivé, důvěryhodné, důstojné, slušné a muţné.
31

 V historickém kontextu je tedy třeba 

na zásadu dobrých mravů pohlíţet jako na jednu z nejstarších v rámci celého 

soukromého práva. 

Zásada dobrých mravů se i v českém právním prostředí objevuje v souvislosti 

s platností právního jednání mnoho let. Jiţ v obecném zákoníku občanském z roku 

1811, který byl po vzniku Československa přijat tzv. recepční normou do právního řádu 

nově vzniklé republiky, najdeme ustanovení § 879, které za neplatnou povaţovalo 

takovou smlouvu, jeţ se příčila zákonnému zákazu či dobrým mravům. Konkrétně pak 

uvádí například situaci, za které „by sobě někdo vymínil něco za vyjednání manželské 

smlouvy“ nebo takovou, v níţ „by někdo, kořistě z lehkomyslnosti, tísně, slabosti 

rozumu, nezkušenosti nebo vzrušení mysli někoho jiného, dal sobě nebo třetímu za 

plnění slíbiti nebo poskytnouti plnění vzájemné, jehož majetková hodnota je v patrném 

nepoměru k hodnotě plnění“. V tomtéţ předpise jsou dobré mravy zmiňovány také 

v souvislosti s důvody, pro které je moţné rozvést manţelství, konkrétně § 109 

obecného zákoníku občanského stanoví, ţe rozvod manţelství se připouští mj. za 

předpokladu, ţe ţalovaný manţel vedl nepořádný ţivot tak, ţe vystavil dobré mravy 

rodiny neţádoucímu nebezpečí. V tomto případě šlo tedy nikoliv o obecný pojem 

dobrých mravů, ale o pojem speciální, kdyţ pod zákonnou ochranu před neţádoucím 

nebezpečím se dostaly dobré mravy rodiny. 

Je však třeba říci, ţe v kontextu obecného zákoníku občanského nepředstavoval pojem 

dobrých mravů teoretickou ideální morálku, ale měl vyjadřovat jiţ exitující a zavedená 

pravidla společnosti. V rozporu s dobrými mravy tak bylo jednání povaţované za 

                                                

31 HEIN, Oldřich. Dobré mravy. Právní rádce. 2004, č. 12, s. 75. ISSN 1210-4817. 
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nepřípustné mezi poctivými lidmi.
32

 Podobně se vyjádřil i Kubeš, který ve své době 

povaţoval za dobré mravy všechny normy, které za dobré uzná soudce a příslušná 

společnost.
33

 

S přijetím občanského zákoníku z roku 1950 se do ustanovení o neplatnosti právního 

úkonu dostal pojem „obecný zájem“. Neplatnými tak byly takové úkony, kterými se 

zneuţívalo občanských práv na škodu celku, tedy socialistického souţití včetně jeho 

hospodářského uspořádání.
34

 Takto chápaný obsah pojmu obecného zájmu umoţňoval 

takřka neomezené zasahování do soukromoprávních poměrů všech osob, kdyţ měl 

chránit i zájem státu a všech pracujících.
35

 Hodnota socialistického souţití pak 

zahrnovala ochranu před kořistěním z tísně, slabosti rozumu nebo nezkušenosti a měla 

snad určitým způsobem nahradit zásadu dobrých mravů.
36

 Z konkrétních případů, kdy 

soudy povaţovaly ve své rozhodovací praxi úkon za rozporný s obecným zájmem, lze 

uvést prodej alkoholu pracujícím lidem v nadměrné míře a na úvěr. Rozpor byl v tomto 

případě shledáván především díky skutečnosti, ţe konzumace alkoholu se negativně 

odráţela na výkonnosti pracujících, jejímţ sníţením by bylo ohroţováno splnění 

hospodářského plánu. V souladu s obecným zájmem nebylo ani to, ţe prodejci 

alkoholických nápojů by měli dosahovat zisku právě na úkor plnění tehdejších 

ekonomických programů.
37

 

Pojem dobrých mravů se neobjevuje ani v roce 1964, kdy byl přijat nový 

soukromoprávní kodex. Podle slov ustanovení § 39 tehdejšího občanského zákoníku tak 

byla stanovena neplatnost takového právního úkonu, který by se příčil zájmům 

společnosti. K výkladu tohoto pojmu je moţné uţít slov ustanovení čl. VII úvodních 

zásad občanskoprávních vztahů, které byly součástí občanského zákoníku z roku 1964. 

Tento článek zakazuje kaţdému „zneužívat svých práv proti zájmům společnosti nebo 

spoluobčanů“ s tím, ţe i obohacování se na úkor společnosti nebo spoluobčanů je 

                                                

32 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004. ISBN 80-7179-914-9. s. 178. 
33 KUBEŠ, Vladimír. Smlouvy proti dobrým mravům. Praha: Orbis, 1933. s. 135. 
34 ŠPAČEK, Vincenc. Projevy vůle a právní úkony v občanském právu. Praha: Orbis, 1953. Nový právní 

řád. s. 124. 
35 tamtéţ, s. 136. 
36 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit.  s. 185. 
37 tamtéţ 
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zakázáno. Mezi zásadami občanskoprávních vztahů se v tomto zákoníku objevuje i 

kriterium pravidel socialistického souţití
38

, která měla představovat socialistickou 

morálku. Z tohoto pohledu je moţné takto specifikovanou zásadu socialistického souţití 

chápat jako obdobu dobrých mravů v moderním právu.
39

 

K návratu pojmu dobrých mravů do českého soukromého práva došlo aţ se 

zásadní novelou občanského zákoníku, a to v roce 1991, kterou se mj. znění § 39 

změnilo v tom smyslu, ţe za neplatný byl povaţován takový „právní úkon, který svým 

obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým 

mravům“. 

2.3 Dobré mravy v právním řádu České republiky 

S pojmem dobrých mravů se v současném českém právním řádu setkáváme nejen 

v soukromoprávních předpisech, ale opírají se o něj i určitá ustanovení předpisů 

veřejného práva. Pomineme-li Listinu základních práv a svobod, v níţ je zásada 

dobrých mravů označována jako mravnost a chápána je především jako vyjádření 

základních hodnot demokratické společnosti
40

, lze nalézt ustanovení zmiňující dobré 

mravy i v některých zákonech správního či trestního práva. 

Například trestní zákoník zakomponoval dobré mravy do ustanovení o přípustném 

riziku, o nějţ podle zákonodárce nejde, pokud se provádění společensky prospěšné 

činnosti mj. příčí dobrým mravům.
41

 V antidiskriminačním zákoně se s korektivem 

dobrých mravů taktéţ setkáváme, a to v souvislosti s definicí zajišťování rovného 

zacházení, čímţ se rozumí i přijímání opatření, která jsou podmínkou účinné obrany 

před diskriminací a která je moţno s ohledem právě na dobré mravy poţadovat.
42

 Ve 

veřejném právu lze nelézt i další ustanovení obracející se na zásadu dobrých mravů, a to 

například v zákoně o zaměstnanosti
43

 nebo ve správních předpisech.
44

 

                                                

38 čl. VI zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v původním znění 
39 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 186. 
40 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93. 
41 § 31 trestního zákoníku 
42 § 5 odst. 2 antidiskriminačního zákona 
43 § 12 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti 
44 např. § 36 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
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V soukromém právu se princip dobrých mravů objevuje především v občanském 

zákoníku, ať uţ obecně v souvislosti s platností, resp. neplatností právního jednání nebo 

v rámci rodinného práva v ustanovení o osvojení zletilého, dále v souvislosti s moţností 

odstoupit od darovací smlouvy či moţností ubytovatele vypovědět smlouvu bez 

výpovědní doby. Navíc všeobecně veškerá ujednání, která jsou odchylná od zákona a 

nejsou jím zakázána, nesmí podle ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku 

odporovat dobrým mravům, čímţ je právním jednáním nastavena vedle zákona další 

hranice, kterou nelze překročit při uplatňování zásady autonomie vůle.  

Nicméně dobré mravy mají své místo i v dalších soukromoprávních předpisech. Zmínit 

lze vedle zákona o ochranných známkách nebo zákona o ochraně průmyslových vzorů 

především zákoník práce, který stanoví povinnost zaměstnance nahradit škodu, která 

vznikla jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
45

 Stejnou povinnost má i 

zaměstnavatel vůči svému zaměstnanci, pokud zaměstnanci při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním vznikla úmyslným jednáním proti dobrým mravům 

škoda.
46

 

2.4 Dobré mravy v právních řádech evropských zemí 

Institut dobrých mravů je v Evropě hojně uţíván především v právních řádech 

germánských zemí, zatímco v právu francouzském se setkáváme častěji s pojmem 

veřejného pořádku.
47

 Některé evropské právní řády dokonce v obdobném významu 

pouţívají namísto zásady dobrých mravů například princip dobré víry nebo rozumnosti. 

V Německu jsou dobré mravy chápány jako korektiv chránící především ústavní 

pořádek a základní práva, a dále má tento institut spíše okrajové postavení.
48

 Nicméně 

můţeme právě v německém právním prostředí nalézt pokus o definování tohoto pojmu, 

a to způsobem velmi širokým, kdyţ je na obsah zásady dobrých mravů nahlíţeno jako 

na společenské minimum, které stojí mimo právo. Z tohoto pohledu tak lze hovořit o 

                                                

45 § 261 zákoníku práce 
46 § 265 zákoníku práce 
47 MATES, J., MATESOVÁ KOPECKÁ, Š. Pár poznámek k úpravě institutu dobrých mravů v NOZ. 

Bulletin advokacie. 2011, roč. 8, č. 7-8, s. 26-32. ISSN 1210-6348. Dostupné také z: 

<http://www.cak.cz/assets/ba_7-8_2011_web.pdf>. 
48 MATES, J., MATESOVÁ KOPECKÁ, Š. Pár poznámek k úpravě institutu dobrých mravů v NOZ. Op. 

cit. 
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tomto principu jako o minimu určitých společenských hodnot.
49

 Německý občanský 

zákoník pak postihuje neplatností veškeré smlouvy, ale i právní vztahy, které by byly 

v rozporu s dobrými mravy.
50

  

Ve švýcarském právu je pod sankcí neplatnosti jakýkoliv vícestranný vztah mezi 

ţijícími osobami s peněţním plněním, pokud je v rozporu se zákonem nebo dobrými 

mravy.
51

 

Ve Francii a Velké Británii jsou dobré mravy vnímány úţeji jako mravnost a neplatnost 

je zde spojována s takovým právním jednáním, které by nebylo v souladu s obecně 

přijímanou morálkou. V minulosti se za takové jednání povaţovalo například uzavření 

nájemní smlouvy ţenatým muţem, aby měl prostor pro souţití s milenkou.
52

 

V souvislosti s neplatností právního jednání a v rámci rozhodovací činnosti soudů 

evropských zemí je třeba říci, ţe ve francouzském i německém právním prostředí došly 

soudy k témuţ názoru, ţe je třeba postihnout neplatností pouze ty části smlouvy či 

právního vztahu, které odporují dobrým mravům a zbytek ujednání ponechat v platnosti, 

a to s ohledem na hospodářský účel smlouvy, ale i na právní jistotu a zásadu, ţe 

smlouvy mají být splněny.
53

 

2.5 Rozpor s dobrými mravy a jeho následky 

Pro určení rozporu právního jednání s dobrými mravy a zároveň nastavení pomyslné 

hranice, kterou je omezena svoboda vůle, je nutné stanovit, co je v daném určitém 

případě povaţováno za mravné a co jiţ nikoliv. Přestoţe v praxi při 

hodnocení konkrétních případů dochází ke specifikaci takových kritérií, lze obecně 

vymezit některé oblasti, u nichţ jejich narušením vzniká tento rozpor s dobrými mravy 

a lze je tedy označit za jakási všeobecná kritéria mravnosti. 

                                                

49 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit.  s. 223. 
50 § 138 odst. 1 BGB 
51 MATES, J., MATESOVÁ KOPECKÁ, Š. Pár poznámek k úpravě institutu dobrých mravů v NOZ. Op. 

cit. 
52 MATES, J., MATESOVÁ KOPECKÁ, Š. Pár poznámek k úpravě institutu dobrých mravů v NOZ. Op. 

cit. 
53 tamtéţ 
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Předně lze uvést, ţe mravné jednání musí být v souladu s uznávanými společenskými 

standardy, mezi něţ se zahrnuje především respekt k základním lidským právům, ale i 

dalším ústavním principům, nebo zachování hodnot rodinného ţivota, soukromí či 

morálky v sexuální oblasti. Právní jednání se stávají nemravnými i v případě rozporu 

s dalšími kritérii, například se zásadou rovnosti nebo ekvivalence či jednáním 

omezujícím osobní svobodu. V oblasti obchodních vztahů je nemravnost spatřována 

zejména v poškozování třetích osob, které je důsledkem podřízené trţní pozice vůči 

jednajícímu, dále také v zakázaných účelech obchodního jednání, které často naplňují i 

skutkovou podstatu nekalé soutěţe.
54

 

Nejvyšší soud ohledně této otázky vyslovil závěr, ţe za příčící se dobrým mravům je 

třeba povaţovat takové jednání, jehoţ obsah je v rozporu s všeobecně uznávaným 

míněním, které mezi lidmi v jejich vzájemných vztazích odpovídá na otázku, jak má 

vypadat obsah takového jednání, aby toto bylo v souladu s esenciálními principy 

mravního řádu demokratické pospolitosti. Zároveň Nejvyšší soud dodává, ţe v případě 

takového rozporu se jednání povaţuje za rozporné s dobrými mravy bez ohledu na 

zásadu smluvní svobody nebo na osobu, která rozpor zavinila, či na dobrou víru některé 

ze stran.
55

 

Pro případ, ţe by k právnímu jednání, které by se takto příčilo dobrým mravům, v praxi 

došlo, je podle občanského zákoníku moţné stihnout takové jednání sankcí neplatnosti. 

Pokud by úmyslným porušením dobrých mravů došlo i ke způsobení škody, je škůdci 

uloţena povinnost takovou škodu nahradit. V dalších ustanoveních občanský zákoník 

výslovně umoţňuje při překročení limity dobrých mravů například dárci odstoupit od 

darovací smlouvy
56

 nebo ubytovateli vypovědět smlouvu bez výpovědní doby.
57

 

2.5.1 Neplatnost právního jednání 

Právní jednání, které by se příčilo dobrým mravům, je povaţováno za neplatné, a to na 

základě ustanovení § 580 občanského zákoníku. Dobré mravy v tomto případě 

                                                

54 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 1449. 
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4855/2007. 
56 § 2072 OZ 
57 § 2331 OZ 
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zafungují jako omezující pravidlo zdánlivě absolutní svobody vůle. Nelze tak podle své 

libosti platně právně jednat, pokud by se toto jednání svým obsahem či danými 

okolnostmi příčilo zásadě dobrých mravů. 

V souvislosti s moţnou proměnou pohledu na to, co je mravné a co nikoliv, je třeba 

nemravnost posuzovat k okamţiku, kdy je právní jednání činěno. Výjimkou z tohoto 

pravidla je moţnost retroaktivity za předpokladu, ţe tak bude učiněno ve prospěch obou 

stran, především pokud má být zachována platnost určitého právního jednání.
58

 

Občanský zákoník svým ustanovením § 588 předpokládá také variantu, kdy by se 

právní jednání dobrým mravům příčilo zjevně. Takový zjevný rozpor by zakládal 

absolutní neplatnost právního jednání, ke které by měl soud přihlíţet i bez návrhu. Byť 

rozdíl mezi jednáním jednoduše nemravným a takovým, které by bylo ve zjevném 

rozporu s dobrými mravy, je velmi těţko definovatelný a rozeznatelný, je tento vyšší 

stupeň konfliktu s dobrými mravy moţno spatřovat v takovém chování, kdy je 

nemravný úmysl vyuţíván či zneuţíván. Za kvalifikovaný rozpor lze zároveň označit 

jednání s určitou mírou újmy na straně toho, k němuţ nemravné chování směřuje, nebo 

jednání, které poskytuje nepřiměřené hodnoty.
59

 

Odlišit mezi jednáním, které je ve zjevném rozporu s dobrými mravy a takovým, které 

ve zřejmém rozporu není, je moţné i pomocí kritéria průměrně rozumné osoby, která by 

bez pochybností snadno rozpoznala takové jednání, které by svým obsahem či účelem 

bylo zcela jistě v rozporu s dobrými mravy.
60

 Pokud by se tedy o tento případ jednalo, 

lze usuzovat, ţe půjde o chování s dobrými mravy ve zjevném rozporu a můţeme na něj 

aplikovat ustanovení § 588 občanského zákoníku o absolutní neplatnosti právního 

jednání. 

Obecně tedy můţeme říci, ţe dobré mravy jsou takovou zásadou soukromého práva, 

kterou je třeba ctít, pokud má být činěné právní jednání platné. V opačném případě je 

moţné aplikovat ustanovení § 580 občanského zákoníku a v případě zjevného rozporu i 

                                                

58 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Klower, a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-370-8. s. 1450. 
59 tamtéţ, s. 1487. 
60 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-

7201-918-2. s. 157. 
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ustanovení § 588 občanského zákoníku. Je třeba dodat, ţe zákonodárce v důvodové 

zprávě k občanskému zákoníku uvádí, ţe rozpor s dobrými mravy má být povaţován za 

jednání takové, které svou povahou zakládá vţdy a pouze neplatnost absolutní, tedy 

takovou, ţe se jí můţe dovolat kaţdý, a to kdykoliv bez ohledu na plynutí času, soud 

k ní přihlíţí z úřední povinnosti a tato neplatnost tak působí přímo ze zákona bez 

dalšího.
61

 V souladu s důvodovou zprávou uvaţuje i J. Handlar, kdyţ pochybuje o tom, 

ţe by rozpor s dobrými mravy „mohl mít i jiný následek než absolutní neplatnost“. 

Dobré mravy jsou tedy tímto způsobem limitem autonomie vůle a soulad s nimi je 

předpokladem pro platnost jakéhokoliv právního jednání, byť se předně zkoumá soulad 

takového jednání se zákonem. 

2.5.2 Povinnost nahradit škodu 

Pokud je úmyslným porušením dobrých mravů způsobena škoda, je škůdce povinen 

takovou škodu nahradit.
62

 Hovoříme zde o tzv. subjektivní odpovědnosti, ke které je 

třeba zavinění škůdce.
63

 V tomto případě dobré mravy působí především jako měřítko, 

dle kterého se má posoudit, zda úmyslné jednání škůdce v rámci jeho autonomie vůle 

s sebou ponese i odpovědnost za způsobenou škodu spolu s povinností ji poškozenému 

nahradit. Jinak řečeno je kaţdý, kdo nechce být odpovědný za způsobenou škodu a chce 

se vyhnout povinnost ji nahradit, omezen ve svém libovolném jednání limitem dobrých 

mravů, který nelze úmyslně porušit, aniţ by vznikla taková odpovědnost a následně 

povinnost k náhradě škody.  

Povinnost nahradit újmu je v tomto případě vázána na porušení mimosmluvní 

povinnosti, kterou je povinnost ctít dobré mravy. Ve chvíli, kdy takovým porušením 

vznikne újma, stává se takové jednání protiprávním.
64

 Nutno dodat, ţe aby vznikla 

povinnost nahradit újmu, musí dojit k úmyslnému zavinění, přičemţ úmysl je nutný jak 

k jednání, újmě, tak i příčinné souvislosti. Jednající však nemusí být seznámen 

                                                

61 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti. Dostupné z: beck-online [databáze]. 
62 § 2909 OZ 
63 NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZAHOŘOVÁ, E. Nový občanský zákoník. Náhrada škody. Praha: 

Grada, 2014. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN 978-80-247-5165-8. s. 31. 
64 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1534. 
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s obsahem pojmu dobrých mravů a nemusí ani vědět, ţe jeho jednání je moţné 

objektivně označit za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Jednající tedy 

nemusí své jednání vnímat jako nemorální. Stačí, ţe ví, ţe jedná způsobem, který je 

objektivně nemravný, a ţe působí jinému komplikace.
65

 

Podle P. Bezoušky je v této souvislosti nemravné například takové jednání, kdy po 

skončení přátelství dojde k jednostrannému vyzrazení tajemství z takového vztahu nebo 

také navádění k porušení platné smlouvy činěné systematicky a bezohledně. Moţné je 

spatřovat nemravnost i v jednání nájemníka, který dostal či dal výpověď, kdy úmyslně 

uvádí moţným zájemcům o nájem nepravdivé informace týkající se například vysoké 

vlhkosti nebo silného znečištění bytu. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu 

vlastníku bytu, kdyţ ho omezuje v moţnosti byt pronajmout.
66

 

Jiným případem je jednání, kterým škůdce vykonává své právo. Pak je povinen 

k náhradě škody, pouze pokud poškození jiného bylo hlavním účelem jeho jednání. 

V takovém případě se jedná o zneuţití práva a dobré mravy zde vystupují jako měřítko 

toho, zda ke zneuţití práva dochází nebo ne, a jsou tak jakousi hranicí pro posouzení 

toho, zda je výkon práva přípustný nebo je jiţ jeho zneuţitím.
67

 

2.5.3 Právo dárce odstoupit od darovací smlouvy 

V občanském zákoníku je konkrétně zmíněn i další následek překročení zásady dobrých 

mravů, a to v ustanovení § 2072, které stanoví moţnost dárce odstoupit od darovací 

smlouvy, a to za předpokladu, ţe obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíţil 

dárci tak, ţe zjevně porušil dobré mravy a dárce mu takové jednání neprominul. 

Co se týče historie tohoto institutu, znal ho jiţ obecný zákoník občanský. V ustanovení 

§ 948 se sice výslovně neuvádělo kritérium dobrých mravů, ale dárce mohl odvolat 

darování pro hrubý nevděk obdarovaného, který byl spatřován na základě rozhodnutí 

Nejvyššího soudu například v cizoloţství obdarované manţelky.
68

 Naopak za hrubý 

                                                

65 tamtéţ, s. 1535. 
66 tamtéţ, s. 1535. 
67 tamtéţ, s. 1536. 
68 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 30. 6. 1930, sp. zn. Rv I 1734/29. 
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nevděk odmítl Nejvyšší soud povaţovat uráţlivé výroky, které pronesl v rozčilení 

obdarovaný na účet dárce, pokud takové jednání bylo dárcem vyvoláno.
69

 

Občanský zákoník z roku 1964 obsahoval ustanovení, kterým umoţňoval dárci, aby se 

domáhal vrácení daru od obdarovaného, pokud se ten k dárci chová tak, ţe tím hrubě 

porušuje dobré mravy. Chování hrubě porušující dobré mravy mohlo být také 

směřováno vůči členům rodiny dárce.
70

 V podobném duchu ustanovení § 2072 odst. 2 

občanského zákoníku stanoví, ţe nevděkem se rozumí, pokud to odůvodňují okolnosti 

kaţdého případu, i zjevné porušení dobrých mravů směrem k osobě obdarovanému 

blízké, čímţ je rozšířen okruh třetích osob, vůči kterým by se obdarovaný měl chovat 

v souladu s dobrými mravy, aby nezavdal příčinu k odvolání daru ze strany dárce.  

Nutné je však splnit i další podmínky, a sice aby jednání obdarovaného bylo činěno 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a zároveň aby dárci takovým jednáním bylo ublíţeno. 

K odvolání daru můţe dojít nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy došlo k ublíţení 

dárci obdarovaným nebo ode dne, kdy se dárce o důvodu odvolání daru dozvěděl.
71

 

V minulosti Nejvyšší soud v souvislosti s otázkou odvolání daru pro nevděk připomněl, 

ţe předpokladem pro aplikaci ustanovení o moţnosti domáhat se vrácení daru je 

„kvalifikované porušení morálních pravidel konkrétním chováním obdarovaného, jehož 

stupeň závažnosti je hodnocen podle objektivních kritérií, a nikoliv jen podle 

subjektivního názoru dárce“
72

. Konkrétně se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce 

následného prodeje darovaných nemovitých věcí, kdyţ vyzdvihl nezadatelnost práva 

kaţdého vlastníka disponovat se svým vlastnictvím. Není tedy jakýmkoli porušením 

dobrých mravů, pokud obdarovaný prodá předmět darovací smlouvy nebo s ním jakkoli 

naloţí v rámci svého vlastnického oprávnění. 

2.5.4 Zdánlivé právní jednání 

Je třeba zmínit, ţe občanský zákoník počítá i s případy, kdy s učiněným jednáním 

nebudou spojené ţádné právní následky, ani pozitivní, ani negativní. U takovýchto 

                                                

69 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 23. 10. 1936, sp. zn. R I 835/36. 
70 § 630 OZ 1964 
71 § 2075 OZ 
72 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2004, sp. zn. 30 Odo 1192/2003. 
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jednání následně nelze zkoumat jejich platnost, resp. neplatnost, ani jiné vlastnosti, 

protoţe zkrátka právně vůbec neexistují, nepřihlíţí se k nim. Taková jednání jsou 

označována jako zdánlivá. 

V souvislosti s rozporem s dobrými mravy, ale také s veřejným pořádkem, nelze proto 

opomenout ustanovení § 19 občanského zákoníku, které stanoví, ţe se nepřihlíţí 

k omezení přirozených práv spojených s osobností člověka v takové míře, která by 

odporovala zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.  

Mezi taková přirozená práva, k jejichţ omezení nemůţe v této míře dojít, protoţe s nimi 

není moţné disponovat v rozporu s dobrými mravy ani veřejným pořádkem, patří právo 

na ţivot, právo na důstojnost zahrnující také zákaz nelidského a poniţujícího zacházení 

nebo právo na duševní a tělesnou integritu, pod které lze podřadit právo na zdraví, 

právo ke svému tělu nebo právo ţít v příznivém ţivotním prostředí. Dále lze mezi 

přirozenými právy jmenovat právo na váţnost, čest, právo k podobě, právo na 

soukromí, ale také právo k projevům osobní povahy nebo právo na rodičovství. Tato 

přirozená práva jsou ve většině deklarována jiţ na úrovni ústavních zákonů, především 

Listinou základních práv a svobod.
73

 

K jednání, které by omezovalo tato přirozená práva v míře, která by odporovala dobrým 

mravům nebo veřejnému pořádku, nemůţe tedy z právního pohledu nikdy dojít. Jinak 

řečeno, k rozporu s uvedenými zásadami tedy fakticky dojít můţe, ale jednání, při němţ 

k tomuto rozporu dojde, nebude vůbec právně existovat a z jeho učinění nevyplynou 

ţádné právní následky. 

Pro úplnost je třeba podotknout, ţe v souvislosti s omezením přirozených práv 

osobnosti člověka můţe v jistých případech docházet v praxi také k aplikaci ustanovení 

§ 1 odst. 2 občanského zákoníku, který zakazuje mj. taková ujednání, která porušují 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Takové jednání by 

pak bylo stiţeno sankcí neplatnosti, a to podle ustanovení § 580 odst. 1 OZ nebo § 588 

OZ.  

                                                

73 např. čl. 6-10, 13, 14 a další LZPS 
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3 Veřejný pořádek 

S občanským zákoníkem se do tohoto předpisu soukromého práva dostal také pojem pro 

české soukromé právo ne zcela běţný, a to pojem veřejného pořádku, který se objevuje 

jiţ v § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Spolu s dobrými mravy má být rovněţ limitem, 

který nemá být při uplatňování zásady autonomie vůle překračován a který oproti 

zákonnému zákazu je korektivem obecnějším a širším.
74

 

3.1 Pojem 

V právním řádu České republiky se s pojmem veřejného pořádku setkáváme především 

v ustanoveních norem veřejného práva, přestoţe jako pojem skutečně vznikl v právu 

soukromém.
75

 Význam je tomuto pojmu, především ve smyslu veřejnoprávním, 

přikládán jiţ na úrovni ústavních zákonů, a to zejména v několika článcích Listiny 

základních práv a svobod.
76

 Obecně lze v této souvislosti říci, ţe veřejný pořádek 

„prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského 

řádu zdejší společnosti“
77

. Od takového veřejnoprávního pojetí například francouzský 

právní řád odlišuje tzv. vnitřní veřejný pořádek, který má zaštítit soukromoprávní 

rozměr této zásady.
78

 Bliţší a konkrétnější vymezení obsahu tohoto pojmu však není 

zcela jasné a určité. 

Nutno podotknout, ţe definovat obsah pojmu veřejného pořádku právní normou je 

stejně nemoţné jako pokoušet se o totéţ u dobrých mravů. Zcela jistě by tyto zásady při 

aplikaci ztratily svůj smysl, pokud by byly fixně limitovány slovy zákona. Přesto je 

třeba i na obsah pojmu veřejného pořádku nahlíţet ve světle určitých teoretických 

základů. 

Podle J. Salače veřejný pořádek představuje takový stav, kdy je právní jednání zcela 

v souladu s právním řádem, veřejným zájmem, právními zásadami i celým řádem 

                                                

74 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 220. 
75 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. s. 61. 
76 čl. 14 odst. 3, čl. 16 odst. 4, čl. 19 odst. 2, čl. 20 odst. 3 LZPS 
77 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Op. cit. s. 62. 
78 TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského práva. Praha: C. H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-

7400-483-4. s. 75. 
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společenským.
79

 O právní řád se dále opírá například i P. Bezouška a L. Piechowiczová, 

a to vyslovením názoru, ţe veřejný pořádek představují hodnotové a řídící principy, 

které jsou vlastní právě právnímu řádu a bez kterých by jakákoli demokratická 

společnost nemohla fungovat.
80

 V souvislosti s tím lze zmínit názor F. Melzera, který 

v obsahu pojmu veřejného pořádku spatřuje taková pravidla, která musí být 

bezvýhradně dodrţována, a je tedy nutné na nich trvat.
81

 

Podle P. Lavického mají principy veřejného pořádku zahrnovat pravidla, která mají 

takový společenský význam, ţe pokud by se s ním právní jednání dostalo do rozporu, 

stalo by se tak absolutně nepřijatelným, a to bez ohledu na nalezení spravedlnosti mezi 

stranami.
82

 Pro případ, ţe by právní jednání bylo sice v souladu s právní úpravou, ale 

odporovalo by jiným základním ideám právního řádu, lze tyto konkretizovat i pomocí 

zásady veřejného pořádku. Tímto způsobem pak lze postihnout taková právní jednání, 

která by nebyla v souladu s těmito základními a obecnými principy právního řádu.
83

 

Tyto principy jsou představovány veřejnými i soukromými společensky vysoce 

významnými zájmy, za které lze jmenovat například veřejné zdraví, ţivotní prostředí, 

suverenitu státní moci, bezpečnost či ochranu znevýhodněných osob.
84

 Veřejný pořádek 

tak lze chápat i jako prostředek ochrany před zneuţíváním nebo různým deformováním 

práva proti právním zásadám a zároveň s velkým důrazem na ochranu a zachování 

lidských práv.
85

 

3.2 Veřejný pořádek v právním řádu České republiky 

Jak bylo zmíněno výše, veřejný pořádek v právním řádu České republiky má tradici 

především v rámci práva veřejného. Vedle Listiny základních práv a svobod lze zmínit 

například zákon o přestupcích, který v ustanovení § 47 provádí výčet takových jednání, 

                                                

79 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 273. 
80 BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. Nový občanský zákoník. Nejdůležitější změny. Praha: 

Anag, 2013. ISBN 978-80-7263-819-2. s. 12. 
81 MELZER, Filip. Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2013, 

č. 7, s. 253. Dostupný také z beck-online [databáze]. 
82 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Op. cit. s. 25. 
83 TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského práva. Op. cit. s. 76. 
84 PAULDURA, L. a kol. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Op. cit. s. 184. 
85 TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského práva. Op. cit. s. 77. 
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které souhrnně označuje jako přestupky proti veřejnému pořádku. Mezi takové jsou 

zákonodárcem zařazeny například neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její 

pravomoci nebo porušení nočního klidu či vzbuzení veřejného pohoršení. Dalším 

veřejnoprávním předpisem, který postihuje jednání proti veřejnému pořádku, je také 

trestní zákoník, který v hlavě X podává výčet skutkových podstat trestných činů proti 

pořádku ve věcech veřejných. Mimo jiná ustanovení lze v dílu 6 této hlavy nalézt 

trestné činy šíření poplašné zprávy, výtrţnictví, hanobení lidských ostatků nebo opilství, 

které jsou v nadpisu dílu označeny jako jiná rušení veřejného pořádku. 

Také v zákoně o mezinárodním právu soukromém se lze s pojmem veřejného pořádku 

setkat. Výhradu veřejného pořádku, jak je vymezena ustanovením § 4 ZMPS
86

, však 

nelze jakkoli mísit s pojmem veřejného pořádku ve smyslu vnitrostátním.
87

 

Vnitrostátní soukromoprávní pojetí zásady veřejného pořádku totiţ nabízí mnohem širší 

pohled na tuto zásadu. Lze říci, ţe tento pojem do jisté míry odpovídá principu 

veřejného zájmu, jehoţ součástí jsou všechny normy vyhlášené ve veřejném zájmu, tedy 

i takové, kterými dochází k ochraně soukromých osob.
88

 Veřejný pořádek pak můţeme 

uchopit jako soubor pravidel či principů, jak se chovat na veřejnosti a jako zásady, na 

nichţ trvá celá společnost.
89

 Na základě takového pojetí pak v souladu s ustanovením § 

1 odst. 2 občanského zákoníku nelze ujednat práva a povinnosti tak, aby s takovými 

zásadami jakkoli kolidovaly. 

Veřejný pořádek je občanským zákoníkem výslovně zmiňován také na dalších místech, 

například v souvislosti s moţností přemístění sídla právnické osoby z České republiky 

do zahraničí
90

 nebo s moţností prominout popěrnou lhůtu k podání návrhu na popření 

otcovství
91

 či s právem zůstavitele uvést v závěti podmínku, doloţení času nebo 

                                                

86 „Ustanovení zahraničního právního řádu, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, nelze 

použít, jestliže by se účinky tohoto použití zjevně příčily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze 

uznat cizí rozhodnutí,…“ 
87 např. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Op. cit. s. 

16. 
88 tamtéţ 
89 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-

7179-740-5. s. 1121. 
90 § 139 OZ 
91 § 792 OZ 
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příkaz.
92

 Podle K. Eliáše je také moţno na veřejný pořádek nahlíţet jako na hledisko 

sledující specifickou ochranu osob, které jsou součástí sociálně či ekonomicky 

zranitelných skupin, mezi něţ řadí spotřebitele, nájemce bytů najatých k bydlení nebo 

také zaměstnance. Dále neopomíjí ani ochranu nezletilých a osob zdravotně postiţených 

nebo těch, které se nacházejí v obtíţných sociálních situacích nedovolujících jim se 

svobodně rozhodovat.
93

 

K historii pojmu veřejného pořádku v českém soukromém právu dluţno dodat, ţe jako 

takový se sice v občanských kodexech neobjevoval, nicméně v původním znění 

občanského zákoníku z roku 1964 jako kritérium neplatnosti právních úkonů figuroval 

pojem „zájem společnosti“, který svým obsahem v zásadě odpovídal dnešnímu 

veřejnému pořádku.
94

 Samozřejmě ale nelze slučovat zájmy tehdejší socialistické 

společnosti a lidově demokratického uspořádání státu se společenskými zájmy dnešního 

moderního demokratického právního státu, nicméně co se týká funkce těchto korektivů, 

lze mít za to, ţe se jedná o pojmy s podobným smyslem a určením. V rozporu 

s tehdejším zájmem společnosti, tedy se socialistickým zřízením, tak mohl být například 

jakýkoliv provoz výdělečné činnosti, ze které by výnosy směřovaly na vlastní účet.
95

 

3.3 Veřejný pořádek v právních řádech evropských zemí 

3.3.1 Švýcarsko 

Problémy s posuzováním obsahu pojmu veřejného pořádku je moţno příkladně 

demonstrovat v právním prostředí Švýcarska, kde se setkáváme s mnohými rozličnými 

názory švýcarské nauky, které jsou více či méně v základech odlišné. Lavický při výčtu 

moţných pohledů na pojem veřejného pořádku zmiňuje v rámci švýcarské nauky 

například názor, ţe tato zásada má být pouze pomůckou při posuzování a rozlišování 

kogentních norem od dispozitivních. Dále upozorňuje na pohled některých autorů, kteří 

veřejný pořádek podřazují pod pojem dobrých mravů nebo jiných, kteří veřejný pořádek 

                                                

92 § 1551 OZ 
93 ELIÁŠ, Karel. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie. 2015, roč. 12, 

č. 9, s. 13-24. ISSN 1210-6348. Dostupné také z: <http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-

advokacie/ba_09_2015_web.pdf>. 
94 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Op. cit. 
95 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 187. 
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chápou jako ucelený soubor kogentních zákazů veřejného práva. Nicméně v tomto 

výčtu rozličných pohledů je zmíněn i ten, který veřejnému pořádku připisuje funkci 

měřítka slouţícího ke kontrole obsahu smluv.
96

 V podobném duchu byl veřejný pořádek 

zakomponován i do § 1 odst. 2 občanského zákoníku a je tedy moţné na něj nahlíţet ve 

světle posledně zmíněného názoru, kdyţ jsou výslovně zakázána taková ujednání, která 

by veřejný pořádek narušovala. 

Nicméně v rámci švýcarského právního prostředí přesto nelze říci, ţe by měla zásada 

veřejného pořádku nějakou zásadní aplikační či interpretační roli, naopak je vyuţívána 

švýcarskými soudy spíše výjimečně. Přesto byl švýcarský občanský zákoník jedním 

z nejvýznamnějších inspiračních vzorů pro zařazení zásady veřejného pořádku do 

českého soukromého práva.
97

 Byť je zde povaţován spíše za pomocné kritérium, je 

veřejný pořádek zapracován do švýcarského právního řádu vedle zásady dobrých 

mravů.
98

 

Existují tedy i judikáty švýcarského Nejvyššího soudu, které spojují projevy veřejného 

pořádku například s poţadavkem specifikovat plnění nebo stanovit promlčecí lhůtu pro 

uplatnění pohledávky. Naprostá většina případů rozhodnutí se však opírá o druhý 

korektiv, tedy princip dobrých mravů.
99

 

Nakonec nelze opomenout, ţe v současné době je švýcarskými soudy veřejný pořádek 

čím dál častěji zmiňován v souvislosti s kontrolou obsahu všeobecných obchodních 

podmínek.
100

 

3.3.2 Veřejný pořádek v dalších právních řádech 

Zásadní postavení má veřejný pořádek ve francouzském nebo nizozemském právním 

prostředí. Přestoţe ho oba tyto právní řády formálně staví na roveň zásadě dobrých 

mravů, výrazně větší prostor při aplikaci a interpretaci dostává právě veřejný 

                                                

96 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Op. cit. s. 24. 
97 DÜRR, Christoph. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Epravo.cz [online]. 9. 5. 

2014 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-

neplatnost-pravniho-jednani-94268.html> 
98 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. s. 221. 
99 DÜRR, Christoph. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Op. cit. 
100 tamtéţ 
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pořádek.
101

 Právě ve Francii je odlišován veřejný pořádek vnější (nebo také klasický 

mezinárodní) a vnitřní, který představuje jeho soukromoprávní rozměr.
102

 Dále je 

v tomto právním prostředí rozlišován veřejný pořádek vyjádřený v legislativě a ten, jenţ 

vzniká činností soudů a jeho obsah je tak určován judikaturou.
103

 Francouzské uţší 

pojetí zásady dobrých mravů je tedy vyvaţováno značně širokým obsahem veřejného 

pořádku, přičemţ oba dva korektivy mezi sebe plynule přecházejí, kdyţ veřejný 

pořádek má poskytovat ochranu morálky.
104

 Co se týká sankcí za taková ujednání, která 

by byla v rozporu s veřejným pořádkem, francouzský právní řád stanoví absolutní 

neplatnost tam, kde je třeba chránit systém.
105

  

Naprosto stěţejním pojmem je pak veřejný pořádek v systému anglo-amerického práva. 

Zde hraje rozhodující roli při zkoumání platnosti právního jednání.
106

 Zmínit tak 

v rámci anglického práva lze například neplatnost takových smluv, které vylučují 

moţnost soudního rozhodnutí o právních otázkách konkrétního právního vztahu, nebo 

také smluv jakkoliv ohroţujících podstatu manţelství.
107

 

Naopak germánská právní rodina, do které jsou zahrnuty především právní řád 

Německa a Rakouska, s veřejným pořádkem nepracuje a veškerou pozornost věnuje 

zásadě dobrých mravů.
108

 Přestoţe v právních normách zde není veřejný pořádek nijak 

vymezen, je akceptován jako jedno z rozhodných měřítek souladu s obecnými principy 

právního řádu.
109

 

3.4 Následky rozporu s veřejným pořádkem 

Občanský zákoník ve svých ustanoveních o neplatnosti právního jednání zmiňuje vedle 

zásady dobrých mravů také veřejný pořádek. V ustanovení § 588 občanského zákoníku 

                                                

101 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 221. 
102 DÜRR, Christoph. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Op. cit. 
103 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 227. 
104 tamtéţ, s. 228. 
105 MATES, J., MATESOVÁ KOPECKÁ, Š. Pár poznámek k úpravě institutu dobrých mravů v NOZ. 

Op. cit. 
106 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 221. 
107 tamtéţ, s. 118-119. 
108 tamtéţ, s. 221. 
109 DÜRR, Christoph. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Op. cit. 
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je totiţ stanovena absolutní neplatnost takového jednání, které odporuje zákonu a 

zároveň zjevně narušuje veřejný pořádek. V souladu s takovou formulací je veřejný 

pořádek pouze kritériem specifikujícím míru nezákonnosti potřebnou pro to, aby právní 

jednání bylo absolutně neplatné, a není tedy moţné povaţovat limit veřejného pořádku 

za samostatný důvod neplatnosti právního jednání.
110

  

K posouzení narušení veřejného pořádku jsou v konkrétních situacích povolány soudy, 

které tuto zásadu aplikují. Je tak na jejich zváţení, jaké jednání veřejný pořádek 

narušuje, jaké nikoliv. Aby soud mohl vyslovit absolutní neplatnost určitého 

nezákonného právního jednání, nestačí však pouhé narušení veřejného pořádku, ale toto 

narušení musí být zjevné, tedy určitým způsobem objektivně evidentní.  I toto stanovení 

přísnějších podmínek pro vyslovení absolutní neplatnosti právního jednání poukazuje na 

záměr zákonodárce povaţovat právní jednání spíše za platné neţ neplatné. Nakonec tuto 

potřebu výslovně zakotvil i v ustanovení § 574 občanského zákoníku. 

Dalším následkem narušení veřejného pořádku je podle ustanovení § 172 občanského 

zákoníku zrušení právnické osoby soudem a nařízení její likvidace, a to na návrh osoby 

s osvědčeným právním zájmem nebo i bez návrhu. V tomto případě je předpokladem 

zrušení a likvidace právnické osoby, aby tato vyvíjela nezákonnou činnost v takové 

míře, ţe by to narušovalo veřejný pořádek závaţným způsobem. 

Vzhledem k tomu, ţe zrušení a následná likvidace jsou velkým zásahem do uspořádání 

právnické osoby s dalekosáhlými důsledky i pro třetí osoby, je třeba vţdy pečlivě zváţit 

důvodnost takového nuceného ukončení fungování právnické osoby. Soud tedy nemůţe 

zrušit kaţdou právnickou osobu, která jedná nezákonně. Nutné je takové jednání, 

kterým dojde k závaţnému porušení zákona s mimořádným či velice závaţným 

důvodem nebo které je organizovaně prováděno za účelem závaţného porušení zákona. 

Aţ za takových předpokladů můţe soud rozhodnout o zrušení takto jednající právnické 

osoby. Podle shora uvedeného ustanovení občanského zákoníku tedy lze zrušit 

například právnickou osobu, která by podporovala terorismus či distribuovala zakázané 

omamné jedy.
111

 

                                                

110 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Op. cit. 
111 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Op. cit. s. 556. 
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V souvislosti s následky, které s sebou nese jednání v rozporu s veřejným pořádkem, 

nelze nakonec opomenout jiţ výše zmíněný případ, kdy by se do takového rozporu 

dostalo omezení přirozených práv spojených s osobností člověka. Jednání, kterým by 

k takovému omezení došlo, by pak vůbec nebylo právním jednáním vyvolávajícím 

právní následky, ale jednalo by se pouze o jednání zdánlivé, právně by vůbec 

neexistovalo a nijak by se k takovému nepřihlíţelo. 

Stejně tak by se v rámci dědického práva podle ustanovení § 1551 občanského zákoníku 

nepřihlíţelo k vedlejší doloţce uvedené v závěti, která by zjevně odporovala veřejnému 

pořádku.  
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4 Vztah dobrých mravů a veřejného pořádku 

Co se týče systematiky právních principů, některé z teorií zařazují zásadu veřejného 

pořádku pod kategorii obecnější zásady dobrých mravů. Jiţ z výše uvedeného lze ale 

dovozovat jisté odlišnosti mezi těmito korektivy autonomie vůle, které shodně 

představují obecnější kritéria stanovující limity svobodě vůle a oproti zákonným 

omezením umoţňují nalézat tyto hranice v širší oblasti neţ v pouhém psaném právním 

řádu. 

K rozdílnému chápání těchto zásad lze předně zmínit, ţe dobré mravy představují ze své 

podstaty hodnoty, které nalézáme mimo právní řád, a to například v principech morálky 

či spravedlnosti. I proto jsou v závislosti na čase nebo místě značně proměnlivé. Přesto 

jsou někdy hodnoty ztělesňující dobré mravy přenášeny zákonodárci do ustanovení 

právních norem, čímţ se z nich stávají zásady, jejichţ změna nebývá společností či 

judikaturou příliš vítána, naopak je přijímána s obezřetností.
112

 Na druhé straně zásada 

veřejného pořádku zahrnuje hodnoty, které by měly být vlastní celému právnímu řádu, a 

proto by mělo být moţné se opřít o jejich určitou stabilitu.
113

 V souvislosti s tímto 

názorem je třeba připomenout, ţe právě právo a jeho normy často odráţí společenskou 

situaci v daném státě. Se změnou právního řádu tak přichází i změna obsahu pojmu 

veřejného pořádku, který je v tomto právním řádu zakotven. 

Významným úkolem dobrých mravů je vyvaţovat nerovnováhu mezi stranami právního 

jednání, a to nalézáním spravedlnosti v takovém právním poměru. Veřejný pořádek pak 

nemusí vůbec představovat pravidla související s hledáním spravedlivého řešení, nýbrţ 

taková, která mají mnohem širší společenský význam a jejichţ porušení by znamenalo 

jednání společensky absolutně nepřijatelné.
114

 

Obě právní zásady však mají podobný účel, někdy se mohou dokonce vzájemně 

překrývat. Nicméně je třeba vnímat dobré mravy jako prostředek ochrany soukromých 

                                                

112 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 225. 
113 DÜRR, Christoph. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. Op. cit. 
114 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Op. cit. s. 25. 
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zájmů, zatímco veřejný pořádek má být ochranou i zájmu veřejného, popř. obecných 

hodnot.
115

 

Význam je těmto principům přikládán odlišně i v rámci právních řádů různých 

evropských zemí. V Rakousku nebo Německu je veškerá pozornost věnována dobrým 

mravům a pojem veřejného pořádku se v právním řádu vůbec nevyskytuje. V právním 

prostředí Švýcarska se jiţ vedle dobrých mravů pracuje i s veřejným pořádkem, který 

ale část nauky stále povaţuje pouze za pomocnou interpretační pomůcku. Ve Francii je 

naopak veřejný pořádek povaţován za stěţejní pojem doktríny a dobré mravy jsou tak 

pouze pojmem vedlejším a doplňkovým.
116

 Nicméně ať uţ je v rámci právních řádů 

uţíváno korektivu dobrých mravů nebo veřejného pořádku, v důsledku bývá dosaţeno 

podobných závěrů. Oběma těmito zásadami bývá totiţ poměřována platnost obdobných 

typů smluv.
117

 

Pokud však srovnáváme různá pojetí vztahu veřejného pořádku a dobrých mravů, lze 

dospět k názoru, ţe jakkoli je nemoţné definovat přesný význam a obsah jedné či druhé 

zásady, nelze se jednoznačně a určitě vymezit ani v chápání vztahu dobrých mravů a 

veřejného pořádku k sobě navzájem.  

                                                

115 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Op. cit. s. 1489. 
116 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 221. 
117 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 221. 
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5 Aplikační otázky – rodinné právo 

Rodinné právo je představováno zásadně normami kogentního charakteru. Proto se 

v jeho rámci zásada autonomie vůle uplatňuje velmi omezeně, a to pouze v takových 

případech, kdy je volba právního reţimu zákonem výslovně připuštěna, tedy především 

v majetkových věcech manţelů, vţdy za předpokladu, ţe ujednání není na újmu 

rodiny.
118

 

Kogentní právní normy upravující v rámci rodinného práva například věci statusu osob 

lze povaţovat za součást veřejného pořádku.
119

 Samy jsou tedy hranicí, kterou nelze 

smluvním ujednáním překročit, a jejich ustanovení jsou v takovém veřejném zájmu, ţe 

nutnost jejich zachování je mnohem vyšší a ţádanější neţ zaručená autonomie 

jednotlivců v rámci uskutečňování soukromoprávních poměrů.  

Na druhou stranu oblast rodinného práva nabízí širokou moţnost uplatnění zásady 

dobrých mravů i veřejného pořádku zejména v případech, kdy se zákon výslovně o 

těchto korektivech nezmiňuje, ale lze na tyto situace aplikovat ustanovení obecná. 

Zákaz ujednání porušujících dobré mravy nebo veřejný pořádek, jak je stanoven 

ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, jakoţ i zákaz výkladu a pouţití právního 

předpisu v rozporu s dobrými mravy vyplývající z ustanovení § 2 odst. 3 občanského 

zákoníku, totiţ platí pro celý občanský zákoník rodinné právo nevyjímaje.  

Na tomto základě lze bez pochyby usoudit, ţe například svoboda uzavírat smlouvy 

o manţelském majetkovém reţimu, je také těmito limity omezena. Také v souvislosti 

s úpravou rodinného bydlení M. Zuklínová připomíná, ţe je nutné dbát dobrých mravů, 

a to při jakémkoli jednání týkajícím se bydlení.
120

  

                                                

118 ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: 

Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7478-937-3. s. 22. 
119 tamtéţ 
120 tamtéţ, s. 63. 
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5.1 Výslovné zakotvení zásady dobrých mravů v občanském zákoníku 

Kromě výše uvedeného občanský zákoník v rámci rodinného práva uţívá korektivu 

dobrých mravů jako limity, která je schopna určitým způsobem omezit vůli jednající 

osoby, ve dvou konkrétních situacích. 

5.1.1 Povinnost přispívat na náklady rodinné domácnosti 

Ustanovení § 691 občanského zákoníku stanoví povinnost přispívat na náklady rodinné 

domácnosti, a to manţelu, který tuto domácnost opustí bez důvodu zvláštního zřetele 

hodného za předpokladu, ţe s jedním z manţelů ţije společné dítě, ke kterému mají oba 

vyţivovací povinnost, popřípadě nezletilé dítě bez plné svéprávnosti svěřené do péče 

manţelů či jednoho z nich. To, zda je důvod opuštění rodinné domácnosti nebo důvod 

odmítání návratu zvláštního zřetele hodný, posuzuje soud vedle zásady slušnosti také 

dle principu dobrých mravů.  

V rozporu s těmito zásadami je podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku 

například takové chování, ve kterém je moţno spatřovat porušení manţelských 

povinností, kdy manţel odejde, aby ukončil manţelství rozvodem. Za důvody 

zvláštního zřetele hodné pak lze povaţovat například domácí násilí nebo závislost 

manţela na návykových látkách.
121

 Svoboda opustit rodinnou domácnost je zde 

omezena především v tom smyslu, ţe pokud manţel vyuţije této svobody rozhodnout se 

a odejít z rodinné domácnosti, nebude to pro něj bez následků v podobě povinnosti 

přispívat na náklady této domácnosti, ledaţe by k odchodu měl důvod zvláštního zřetele 

hodný. A tento pak soud posuzuje dle zásad slušnosti a dobrých mravů. Při takovém 

posouzení pak soud zohledňuje zejména práva a povinnosti mezi manţely a jejich 

případné porušování.
122

 

5.1.2 Osvojení zletilého 

Dále se občanský zákoník o dobré mravy výslovně opírá v ustanovení § 846, které 

dovoluje osvojení zletilého pouze za předpokladu, ţe taková skutečnost není v rozporu 

                                                

121 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné 

právo (§655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. s. 97. 
122 tamtéţ 
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s dobrými mravy. Ten by bylo moţné spatřovat například „v nepřiměřeném ovlivnění 

poměrů příbuzných osvojence a osvojitele, kteří nejsou účastníky řízení. Tak tomu může 

být např. tehdy, když má dojít k nepřiměřeným změnám ve vyživovacích 

povinnostech“
123

. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí také, ţe rozporné 

s dobrými mravy by v tomto případě bylo, pokud by osvojení zletilého mělo zastírat 

sňatek.  

Podmínku souladu osvojení zletilého s dobrými mravy zkoumá soud z úřední povinnosti 

a je tedy povinen vyloučit rozpor, resp. ověřit soulad s dobrými mravy. Soud takto 

zkoumá, zda jsou zachovány dobré mravy obecně, tedy není-li osvojením zastírán jiný 

právní institut, ale také zda nedochází ke zneuţití institutu osvojení k získání prospěchu 

například ve formě státního občanství, azylu či trvalého pobytu. V neposlední řadě je na 

soudu, aby v rámci dokazování zjistil, zda osvojením nedochází k úmyslnému porušení 

zájmů třetích osob.
124

 

5.2 Smlouvy mezi manžely a budoucími manžely 

Vzhledem k tomu, ţe zásada ochrany manţelství, rodiny a rodičovství je v českém 

právním řádu zakotvena jiţ v ustanovení § 3 občanského zákoníku, není překvapením, 

ţe i na smluvní ujednání manţelů a budoucích manţelů je nutné hledět kritickým 

pohledem při zkoumání souladu takových smluv s obecnými kritérii dobrých mravů a 

veřejného pořádku. Je totiţ společensky velmi ţádoucí, aby smlouvy mezi manţely 

nijak neohroţovaly chráněné instituty manţelství a rodičovství.
125

 Při zkoumání 

platnosti, resp. neplatnosti takových smluv mezi manţely nebo smluv předmanţelských 

jsou limity dobrých mravů a veřejného pořádku velmi významnými korektivy, jejichţ 

překročení je nepřípustné, a to i s ohledem na chápání manţelství a rodičovství jako 

                                                

123 SVOBODA, Karel. Řízení o osvojení zletilého. Právní prostor [online]. 21. 8. 2014 [cit. 2016-11-16]. 

ISSN 2336-4114. Dostupné z: <http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/rizeni-o-osvojeni-

zletileho> 
124 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné 

právo (§655-975). Komentář. Op. cit. s. 767. 
125 srov. KUBEŠ, Vladimír. Smlouvy proti dobrým mravům. Op. cit. s. 267. 
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otázky veřejného zájmu.
126

 Nakonec zákonná ochrana rodině a rodičovství je 

proklamována i samotnou Listinou základních práv a svobod, a to v čl. 32 odst. 1. 

V prvé řadě lze uvést, ţe jakékoliv smlouvy, jejichţ obsahem by bylo ujednání o 

omezení svobody uzavřít manţelství, ať uţ časově limitované či nikoli nebo 

s povinností uzavřít ho s určitou osobou, jsou povaţovány za rozporné s dobrými mravy 

a ţádným způsobem se nelze domáhat jejich platnosti. Za stejně tak nemravné je 

povaţováno zajištění závazku manţelství uzavřít. Jakýkoliv příslib uzavření manţelství 

můţe být v souladu se zásadou dobrovolnosti uzavření manţelství chápán pouze jako 

určitý morální a etický závazek, ale nikdy by v našem právním prostředí nemělo 

docházet k tomu, aby byl vymahatelný.
127

 

Z historického pohledu lze právě v souvislosti s příslibem manţelství zmínit rozhodnutí 

Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 13. 12. 1921, sp. zn. Rv I 827/21. 

Tehdy soud rozhodoval o tom, zda je nemravným ujednáním, pokud se smluvní strany 

dohodnou na odškodném a jeho výši v takovém případě, kdy odškodné náleţelo 

oprávněné straně za to, ţe ji povinný znemoţnil, aby se ještě jako mladá mohla vdát a 

být tak zaopatřená, kdyţ ji odmítl pojmout za manţelku, přestoţe spolu měli nanejvýš 

váţný vztah spočívající také v aktivním sexuálním ţivotě a především, kdyţ jí uzavření 

manţelství několikrát slíbil. V této věci se dovolací soud neztotoţnil s názorem 

odvolacího soudu, jenţ rozpor s dobrými mravy a slušností spatřoval jiţ 

v mimomanţelském pohlavním styku stran a popřel moţnost uplatňovat jakékoliv 

nároky z takového jednání. I vzhledem k tomu, ţe ţalovaný jiţ ujednáním o odškodnění 

nárok oprávněné uznal, neprohlásil tehdy Nejvyšší soud toto ujednání za nemravné. 

Na tomto příkladě je zároveň moţné demonstrovat vazbu obsahu zásady dobrých mravů 

na konkrétní místo, čas a například také národnost, v rámci kterých je aplikována. 

V souvislosti s vývojem názorů na institut manţelství a jeho roli v ţivotech lidí a 

s ohledem na četnost rozvodů manţelství nebo rodin sestávajících z mimomanţelských 

párů, lze i v rámci současného českého právního prostředí vnímat v tomto směru vývoj 

                                                

126 srov. SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 247. 
127 SCHÖN, Monika. Dobré mravy jako korektiv ujednání ve smlouvách uzavíraných mezi manžely. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity [online]. 2011 [cit. 2016-11-16]. Dostupné z: 

<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/mravy/Schon_Monika_6044.pdf> 
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obsahu zásady dobrých mravů. Jinak řečeno, ne kaţdé jednání dnes v českém právním 

řádu povaţované za mravné by jako mravné obstálo i v rámci právních řádů jiných zemí 

nebo v jiném kulturně společenském období. 

Dále lze v této kapitole zmínit taková ujednání, která by v předmanţelských smlouvách 

jakkoliv upravovala, omezovala nebo pozměňovala zákonem stanovená práva a 

povinnosti manţelů. Například vzhledem k povinnostem stanoveným ustanovením 

§ 687 občanského zákoníku, lze vyzdvihnout jejich kogentní charakter. Nelze se tedy od 

nich platně odchýlit, naopak je třeba jich dbát. Pro představu jsou zde zahrnuty 

povinnosti úcty, věrnosti, vzájemného respektu, podpory mezi manţely nebo povinnost 

společné péče o děti a další. Pokud by došlo například k vyloučení těchto zákonných 

povinností předmanţelskou smlouvou, dostalo by se takové ujednání především do 

rozporu se zákonem. Nicméně dnes je především otázkou morálky, zda a jak jsou tyto 

povinnosti v praxi dodrţovány. Například smluvní ujednání manţelů o omezení nebo 

dokonce vyloučení povinnosti věrnosti či úcty lze toliko chápat jako nezákonné, 

nicméně zároveň v rozporu s dobrými mravy.
128

 V souvislosti s přihlášením se k zásadě 

ochrany rodiny a manţelství by bylo záhodno zváţit podpůrně taktéţ aplikaci korektivu 

veřejného pořádku. 

Kubeš ve své době zmiňuje i další moţnosti ujednání, která by byla povaţována za 

rozporná s dobrými mravy. Co se týká dětí, vyzdvihuje nemoţnost platného smluvního 

sjednání jejich počtu nebo uvedení, popř. neuvedení otcovství k dítěti za finanční 

odměnu.
129

 S ohledem na děti by z hlediska mravnosti bylo stejně tak nepřípustné, aby 

se jeden z manţelů dítěte smluvně vzdal, například výměnou za jinou výhodu.
130

 Nejen 

v souvislosti s touto otázkou je třeba dbát ustanovení § 687 odst. 1 občanského 

zákoníku, které stanoví, ţe manţelé mají rovné povinnosti, ale i rovná práva. Tato 

zásada rovnosti a ekvivalence nemůţe být jakýmkoliv ujednáním dotčena ani omezena, 

byť by spočívalo v souhlasném prohlášení obou manţelů. 

Ať uţ se jedná o ujednání zavazující strany smlouvy k simulaci existence důvodu 

zákonem poţadovaného pro moţnost ukončení manţelství rozvodem nebo kupříkladu 

                                                

128 srov. SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 48, 74. 
129 KUBEŠ, Vladimír. Smlouvy proti dobrým mravům. Op. cit. s. 267-268. 
130 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 134. 
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smlouvy o souhlasu s rozvodem za majetkové protiplnění
131

, v rozporu s dobrými 

mravy budou v praxi vţdy takové smlouvy, které by jakkoliv hyzdily podstatu 

manţelství a narušovaly či negativně deformovaly jeho smysl a účel. Podporu tomuto 

názoru v minulosti vyjádřil i J. Haderka, který monogamické manţelství povaţoval za 

nejlepší vynález lidské mysli k vytváření vztahů mezi ţenou a muţem.
132

  

                                                

131 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit. s. 74. 
132 HADERKA, Jiří. Uzavírání manželství z hlediska právního. 1. vydání. Praha: Academia, 1977, s. 8. 
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6 Aplikační otázky – závazkové právo 

Závazkové právo jako stěţejní část soukromého práva, vedle práv absolutních, 

představuje soubor právních norem o závazcích, tedy právních vztazích mezi věřitelem, 

který má oprávnění poţadovat určité plnění po druhém subjektu, a dluţníkem, jenţ má 

povinnost druhému subjektu plnit. 

Zásadním pojmem závazkového práva je smlouva. Tou v souladu s ustanovením § 1724 

občanského zákoníku „projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se 

obsahem smlouvy“. Smlouva je tak hlavní formou pro tvorbu právních vztahů.
133

 

Konkrétní závazek či obsah smlouvy je pak do velké míry ponechán na uváţení a 

dohodě stran. I z tohoto důvodu je smluvní svoboda bezesporu jednou 

z nejvýznamnějších částí autonomie vůle. Strany smlouvy si na jejím základě mohou 

upravit vzájemné právní poměry, práva a povinnosti zcela podle své vůle, tedy za 

předpokladu, ţe taková ujednání nezakazuje zákon. Ve svém počínání jsou strany 

zároveň omezeny limity dobrých mravů i veřejného pořádku podle generální klauzule. 

Tato limitace nepředstavuje pouze ochranu stranám smlouvy, ale platí i za předpokladu, 

ţe by strany k určitým podmínkám, právům či povinnostem vědomě a zcela záměrně 

smluvně přistoupily. Smluvní strany si zkrátka nemohou ve smlouvě platně upravit 

práva a povinnosti tak, aby došlo k porušení dobrých mravů a veřejného pořádku.  

K tomuto omezení se v souvislosti s dobrými mravy vyjádřil i Ústavní soud, kdyţ 

popřel, ţe je nutné trvat na poţadavku respektování smluvní autonomie bez dalšího. 

Zdůraznil totiţ potřebu trvat na omezení této autonomie jednak právními, jednak 

sociálními, tedy morálními, pravidly uznávanými ve společnosti pro svou ochrannou 

funkci. Dobré mravy pak označil za klauzuli, která zajišťuje vazbu právních norem na 

morální hodnotovou stupnici. Pokud tedy právní jednání porušuje takové hodnoty, které 

jsou podle všeobecně uznávaného názoru zásadě autonomie vůle nadřízeny, je třeba na 

něj nahlíţet jako na rozporné s dobrými mravy.
134

 

 

                                                

133 BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla 

Eliáše. Op. cit. s. 31. 
134 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 470/16. 
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6.1 Aplikace dobrých mravů v československé minulosti 

Aplikace dobrých mravů jako měřítka pro určování platnosti, resp. neplatnosti smluv 

má v našem právním prostředí dlouholetou tradici. Kupříkladu v historickém kontextu 

obecného zákoníku občanského byly za rozporné s dobrými mravy povaţovány takové 

smlouvy, které by jakkoliv uráţely sexuální morálku. Mezi takové bylo moţné zařadit 

smlouvy o zápůjčce finančních prostředků za účelem provozování nevěstince, kdyţ 

dluţník navíc garantoval podíl na zisku z takového provozu. Lze říci všeobecně, ţe 

právní jednání spojená s nevěstinci a jejich provozováním se často dostávala se zásadou 

dobrých mravů do rozporu. Nicméně i v dalších právních oblastech byly smlouvy 

prohlašovány za nemravné, a to například takové, které omezovaly svobodu, ať uţ 

osobní nebo hospodářskou. Do rozporu s dobrými mravy se tak dostávaly tzv. 

nevolnické smlouvy nebo i úmluvy, jejichţ předmětem byl slib změny náboţenského 

vyznání.
135

 

Ve dvacátých letech minulého století rozhodoval Nejvyšší soud o rozporu s dobrými 

mravy i v oblasti pivovarnictví. Za úmluvu příčící se dobrým mravům byla v této 

souvislosti prohlášena také taková smlouva, jíţ se jedna strana zavázala, ţe bude 

odebírat pivo výhradně z pivovaru patřícího protistraně, a to po dobu dvaceti let. 

Nemravnost této smlouvy byla spatřována především v podmínce, ţe pokud by 

odběratelka koupila pivo z jiného pivovaru, zaplatí protistraně pokutu, tehdy ve výši 

10,- Kč z kaţdého hektolitru. Takovému závazku odběratelky ale neodpovídala 

jakákoliv povinnost protistrany, kdyţ bylo smluvně ujednáno pouze to, ţe dodavatel 

slibuje, ţe se vynasnaţí dodávat dobré pivo podle objednávek odběratelky. Nejvyšší 

soud v této souvislosti upozornil na to, ţe díky takovéto formulaci povinnosti je jen a 

pouze na zváţení dodavatele, zda, kdy, popř. v jaké jakosti pivo odběratelce dodá. Pro 

případ nedodání piva by pak odběratelka byla nucena zakoupit pivo u jiného dodavatele, 

čímţ by jednala proti smluvnímu ujednání a následně musela platit smluvenou pokutu. 

Proto soud rozhodl o rozporu takového ujednání s dobrými mravy a prohlásil jej za 

nicotné.
136

 

                                                

135 SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Op. cit.  s. 179 
136 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 1925, sp. zn. Rv I 623/25. 
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Za nicotnou prohlásil Nejvyšší soud také dohodu uzavřenou mezi pachatelem trestného 

činu a osobou pro podezření ze spáchání tohoto trestného činu stíhanou, která si od 

pachatele nechala slíbit úplatu ve výši veškerých nákladů trestního řízení, pokud 

pravého pachatele neprozradí. Rozpor s dobrými mravy byl shledán především ve 

skutečnosti, ţe za slib mlčení a jeho dodrţení měly být pachatelem poskytnuty finanční 

prostředky.
137

 

Také v následujících historických obdobích soudy četně rozhodovaly o neplatnosti 

ujednání, která se příčila dobrým mravům nebo později obecnému zájmu, pravidlům 

socialistického souţití či zájmům společnosti. Zkrátka rozpor smluv a dohod 

s morálními hodnotami, a morálkou vůbec, byl a dodnes je častým podnětem pro 

činnost a rozhodování soudů, a to v souvislosti s posuzováním rozličných právních 

institutů. 

6.2 Úrok v rozporu s dobrými mravy 

S četnou judikaturou na téma rozporu s dobrými mravy se setkáváme v oblasti moţnosti 

stanovení výše úroků. Dobré mravy jsou v této souvislosti velmi významným 

korektivem, který omezuje smluvní volnost při určování obsahu smlouvy a lze jej 

povaţovat za pravidlo, které drţí výši úroků v určitých rozumných a alespoň v obrysech 

předvídatelných mezích. V konkrétních případech je však vţdy posouzení a případné 

určení nemravnosti ponecháno na uváţení soudů. 

Při rozboru otázky nemravnosti úroků je třeba zohlednit rozlišení úroků standardních, 

běţných, na něţ vzniká nárok jiţ při uzavření smlouvy, od úroků z prodlení, které mají 

především sankční charakter a jsou uplatnitelné aţ s porušením povinnosti plnit v určité 

lhůtě, která je sjednána smlouvou. 

6.2.1 Úrok jako odměna 

Úrokem jako odměnou ze zapůjčení finančních prostředků, resp. jeho výší, se soudy 

zabývají často a v rámci rozhodovací praxe Nejvyššího soudu jiţ existuje poměrně 

ustálený postoj k jeho přípustné výši. Rozhodnutím Nejvyššího soudu z 15. 12. 2004 

                                                

137 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 1923, sp. zn. Rv II 366/23. 
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byl vysloven později přijatý názor, ţe nepřiměřená je taková výše úroku, která 

převyšuje úrokovou míru obvyklou v době sjednání, a to podstatně. Tato obvyklá výše 

úrokové míry je přitom určena především se zohledněním nejvyšších úrokových sazeb, 

za které jsou ochotny poskytovat zápůjčky bankovní instituce. Za podstatné překročení 

této míry je podle stanoviska Nejvyššího soudu povaţováno sjednání úroku ve výši 

čtyřnásobku takto stanovené obvyklé výše.
138

 

Pokud však připustíme, ţe osoby, které poskytují zápůjčky těm, kteří na bankovní úvěr 

nedosáhnou, podstupují dosti vysoké riziko, lze se ztotoţnit i s dalším názorem 

Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007. K výši nepřiměřeného úroku totiţ uvádí, ţe jako 

nepřiměřený nemusí být chápán takový smluvený úrok, jenţ je dvojnásobkem aţ 

trojnásobkem obvyklého úroku, a to především z důvodu vyššího rizika půjčování 

finančních prostředků mezi fyzickými osobami.
139

 

V souvislosti s výší úroků bylo Nejvyšším soudem také judikováno, ţe aby bylo moţné 

přihlédnout k dovolací námitce, kterou bylo tvrzeno, ţe odvolací soud přiznal úroky ve 

výši, která je v rozporu s dobrými mravy, je nutné uvést skutečnosti a okolnosti, ze 

kterých je moţné dovodit, ţe právo ţádat úroky v této výši je v rozporu s dobrými 

mravy. Nepostačí tak tedy pouhé konstatování rozporu s dobrými mravy.
140

 

Nakonec lze v této souvislosti podotknout, ţe byť by určení konkrétní maximální výše 

úroků vedlo k posílení právní jistoty, nebylo by vhodné a spravedlivé poţadovat fixní 

právní zakotvení takových pravidel, a to především z důvodu nutnosti zohledňovat 

konkrétní okolnosti kaţdého případu. V tomto smyslu se vyjádřil také Nejvyšší soud. 

Podle něj nelze posuzovat ujednanou sazbu úroků z prodlení jako příčící se dobrým 

mravům pouze podle závěrů soudu, které byly učiněny v rámci jiné, byť obdobné, 

rozhodované věci a taktéţ nelze rozpor s dobrými mravy vyslovit pouze na základě 

srovnání úrokové sazby smluvené s tou zákonnou. Naopak upozornil právě na nutnost 

vycházet z rozhodných okolností kaţdého jednotlivého případu.
141

 

                                                

138 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1484/2004. 
139 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005. 
140 Unesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 32 Cdo 248/2010. 
141 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 31 Cdo 717/2010. 
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6.2.2 Úrok z prodlení 

Povinnost zaplatit úrok z prodlení je následkem nesplnění povinnosti splatit dluh řádně 

a včas. Představuje tedy sankci za nedodrţení smluvené povinnosti. Co se týká jeho 

výše, občanský zákoník v ustanovení § 1970 připouští moţnost jejího smluvního 

sjednání. Pokud by však strany smlouvy nevyuţily této moţnosti dohodnout se na výš i 

úroku z prodlení, platí za ujednanou výše stanovená nařízením vlády. 

Při sjednávání výše úroku z prodlení je tedy nutné zohledňovat obecná kritéria určující 

platnost právního jednání. Dobré mravy také zde fungují jako limit smluvní autonomie, 

a to především z toho důvodu, aby korigovaly platnost tak přemrštěných vysokých 

úroků z prodlení, které mohou mít pro dluţníka zcela zjevně zničující důsledky. 

Přestoţe soudy opakovaně ve svých rozhodnutích vyzdvihují nutnost posuzovat vţdy 

kaţdý rozhodovaný případ ve světle jeho okolností, zvláštností a konkrétností, je moţné 

vypozorovat určitá vodítka, kterými je třeba se řídit při sjednávání výše úroku 

z prodlení, aby tato nebyla napadnutelná z důvodu neplatnosti. Nejvyšší soud se 

například několikrát vyjádřil v tom smyslu, ţe hranicí přípustné výše úroku z prodlení je 

sazba kolem 0,5 % denně.
142

 V dalším z rozhodnutí týkajících se smluvního ujednání o 

výši úroku z prodlení připomněl Nejvyšší soud svůj několikrát prezentovaný názor, ţe 

sjednat si úrok z prodlení ve výši 1 % denně z dluţné částky povaţuje za jednání příčící 

se dobrým mravům, a to pro rozpor s obecně uznávanými pravidly slušnosti a poctivého 

jednání.
143

 

Přestoţe Nejvyšší soud odmítl jakkoliv zobecnit hranici 0,5 % jako mez určující výši 

úroku z prodlení za mravnou, resp. nemravnou, Ústavní soud, který se touto otázkou 

také zabýval, se celkem jasně přiklonil k názoru, ţe sazba ve výši 0,5 % denně z dluţné 

částky je jiţ sazbou sjednanou v rozporu s dobrými mravy a vzhledem ke smyslu 

institutu úroku z prodlení ji zcela určitě označil za neadekvátní, dokonce i za 

protiústavní.
144

 

                                                

142 např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. NS 32 Cdo 1164/2007 nebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2008, sp. zn. NS 32 Cdo 2511/2008. 
143 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2010, sp. zn. NS 23 Cdo 4059/2009. 
144 např. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 728/10. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbptcmzwl52xg3q
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Později ale Ústavní soud připustil, ţe nemravným nemusí být ani úrok z prodlení 

smluvený ve výši 0,6 % denně. Okolnosti rozhodovaného případu jej přesvědčily ke 

změně jiţ poměrně ustálené rozhodovací praxe, a to vzhledem k odlišným okolnostem 

rozhodovaného případu. Konkrétně se Ústavní soud ztotoţnil se závěrem odvolacího 

soudu, kdyţ argumentoval tím, ţe „stěžovatel dlouhodobě porušoval zásady poctivého 

obchodního styku, k nimž patří i zásada včas hradit své závazky. Pokud sám tak nečinil, 

může se jen stěží dovolávat ochrany zásad dobrých mravů a poctivého obchodního 

styku. Sjednaná výše úroku z prodlení je sice poměrně vysoká, ale po posouzení všech 

okolností smluvního vztahu lze dospět k závěru, že slouží jako institut preventivní, 

motivační a současně má i funkci uhrazovací“
145

. 

Pro posouzení souladu úroku z prodlení s dobrými mravy je třeba zohledňovat právě 

tyto jeho funkce. Významným kritériem z hlediska funkce uhrazovací můţe být 

například souhrn veškerých rozumně předpokládatelných škod, které mohou díky 

prodlení vzniknout. Nelze opomenout ani přiměřenost jako další kritérium, které je 

třeba zkoumat v rámci funkce motivační. Nicméně při zkoumání přiměřenosti úroku 

z prodlení nesmí být degradována ani důleţitost sloţky sankční, kdyţ úrok z prodlení je 

často chápán jako určité penále. Ale ani v rámci této funkce není moţné kritérium 

přiměřenosti jakkoliv paušalizovat, kdyţ je třeba zohledňovat kaţdý daný případ a jeho 

okolnosti. I pro sjednání velmi vysokých či přemrštěných úroků mohou být v praxi dány 

naléhavé důvody, naopak při jejich absenci lze takové ujednání povaţovat za zdroj 

ničím neodůvodněného obohacení věřitele. Rozhodnými okolnostmi tak mohou být 

například dosavadní platební morálka dluţníka a s tím spojená pravděpodobnost 

prodlení takového dluţníka nebo okolnosti, za nichţ ke sjednání úroků z prodlení došlo, 

přičemţ jejich výši mohl navrhnout dokonce sám dluţník. K takovým okolnostem, které 

vyţadují pozornost při určování souladu, resp. rozporu výše úroku z prodlení s dobrými 

mravy, patří zcela jistě také okolnosti osobních, sociálních a majetkových poměrů stran 

v době, kdy k ujednání došlo.
146

 

                                                

145 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13. 8. 2013, sp. zn. III. ÚS 1169/13. 
146 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. s. 1070-1072. 
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6.3 Všeobecné obchodní podmínky 

V souvislosti s kontrolou smluv v rámci práva všeobecných obchodních podmínek je 

nutné vyzdvihnout roli veřejného pořádku, tedy jeho kontrolní funkci. Všeobecné 

obchodní podmínky mohou v souvislosti s uplatňováním zásady autonomie vůle 

představovat jistý problém, a to především vzhledem k tomu, ţe jejich uţitím je do 

pozadí zatlačeno dispozitivní právo jedné strany. Práva a povinnosti jsou tak 

jednostranně formulovány, čímţ můţe lehce dojít ke sjednání zcela nepřiměřených 

smluvních podmínek. Proto je tedy na místě kontrola platnosti takových ujednání 

pomocí korektivu veřejného pořádku.
147

 

Tichý také upozorňuje na vytváření heterogenního soukromého zákonodárství právě 

pouţíváním všeobecných obchodních podmínek. Takové zákonodárství však není 

legitimováno ústavními normami a není tedy moţné, aby autor těchto obchodních 

podmínek jakkoliv zneuţíval svého práva k jednostrannému deformování právních 

norem nebo k omezování smluvní svobody druhé strany.
148

 Tím spíše, kdyţ účelem 

všeobecně stanovených obchodních podmínek bývá obvykle přesun obchodních rizik na 

zákazníka, coţ je praktika, která je povaţována za rozpornou s veřejným pořádkem 

v jeho ekonomickém smyslu.
149

 

6.4 Smluvní pokuta 

Specifickým případem smluvního ujednání je dohoda smluvních stran o povinnosti 

jedné strany zaplatit smluvní pokutu v případě, ţe by tato porušila povinnosti 

vyplývající z uzavřené smlouvy, přičemţ neodpadá povinnost této strany ke splnění 

primární smluvené povinnosti. Oprávněný ze smluvní pokuty ji pak při porušení 

smluvené povinnosti můţe po druhé straně poţadovat, i kdyby takovým porušením 

nedošlo ke vzniku škody. Právo na náhradu škody však oprávněnému zaniká právě 

ujednáním smluvní pokuty. Co se týká konkrétní formy smluvní pokuty, je moţné ji 

                                                

147 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Op. cit. s. 1488. 
148 tamtéţ 
149 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Op. cit. s. 25. 



 

52 

  

sjednat jako peněţitou i nepeněţitou. Občanský zákoník smluvní pokutu řadí mezi 

instituty utvrzení dluhu.
150

 

Poněkud problematickým se zdá řešení sjednání nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

Není pochyb o tom, ţe na přemrštěnou výši smluvní pokuty by se dalo nahlíţet jako na 

nemravnou, tedy v rozporu s dobrými mravy. Nicméně ustanovení § 2051 občanského 

zákoníku se jeví jako speciální k obecné úpravě o neplatnosti právního jednání, kdyţ 

stanoví, ţe „nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit 

s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do 

doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta“. 

Moţnost soudní moderace je tedy podle výše uvedeného ustanovení vázána na návrh 

dluţníka. Bez takového návrhu by soud vůbec neměl posuzovat, zda existují 

předpoklady pro zmírnění sjednané pokuty.
151

 Pokud by však smluvní pokuta byla 

sjednána jako zjevně se příčící dobrým mravům, měl by soud i bez návrhu přihlédnout 

k absolutní neplatnosti takto sjednané smluvní pokuty podle § 588 občanského 

zákoníku. Stejně tak by měl soud učinit i za předpokladu, ţe by smluvní pokuta jakkoliv 

odporovala zákonu a současně zjevně narušovala veřejný pořádek. 

Za zcela přiměřenou tak v minulosti označil Nejvyšší soud například smluvní pokutu 

sjednanou ve výši 0,25 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení, kdyţ popřel, ţe by 

takové ujednání mělo být neplatným pro rozpor s dobrými mravy. V daném případě byl 

zohledněn především účel smluvní pokuty, který spočívá „zejména v pohrůžce 

dostatečně citelnou majetkovou sankcí vůči dlužníku pro případ, že nesplní zajištěnou 

povinnost a v dostatečném zabezpečení věřitele proti případným škodám, které by mu 

mohly nesplněním zajištěné povinnosti vzniknout“
152

. V této souvislosti Nejvyšší soud 

dodal, ţe ve své rozhodovací praxi jiţ vícekrát dovodil, ţe v souladu s dobrými mravy 

můţe podle konkrétních okolností daného případu být i smluvní pokuta sjednaná ve 

formě úroku, který 100 % zajištěné pohledávky přesahuje ročně i několikanásobně.
153

 

                                                

150 § 2048 – 2052 OZ 
151 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v teorii a praxi. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-27-4. s. 

78. 
152 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 588/2003. 
153 např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 8. 2001, sp. zn. 33 Odo 204/2001. 
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6.5 Dohody o odměně advokáta 

Také v oblasti advokacie platí, ţe mandátní smlouvy uzavírané mezi advokátem a jeho 

klientem podléhají kontrole z hlediska jejich souladu s dobrými mravy. Do rozporu 

s nimi se mohou dostávat především ustanovení o smluvní odměně, ale také jiná 

ujednání týkající se podmínek poskytování právních sluţeb. 

V poslední době se Nejvyšší soud v této souvislosti vyjádřil v tom smyslu, ţe pro určení 

rozporu dohody o smluvní odměně advokáta s dobrými mravy je jedním z hodnotících 

kritérií také čl. 10 etického kodexu
154

 o odměně advokáta. Zdůraznil zejména povinnost 

sjednat odměnu, která je přiměřená. Do rozporu s dobrými mravy se tedy dostávají 

všechna ustanovení mandátní smlouvy, jimiţ advokát upřednostňuje vlastní zájmy, coţ 

je v rozporu s principy advokacie. Zároveň se do rozporu s těmito principy dostává i 

ujednání advokáta s klientem, ze kterého by pro advokáta plynula stejná práva a 

zvýhodnění, jakých poţívají zaměstnanci klienta.
155

 

Z hlediska dobrých mravů posuzoval smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem 

Nejvyšší soud také dříve, ještě za platnosti obecného zákoníku občanského. V jednom 

z rozhodnutí shledal rozpor s dobrými mravy v takovém ujednání, kterým klient uznal 

palmární pohledávku v konkrétní výši s tím, ţe zaplacením její části bude zcela 

vyrovnána, ale pod podmínkou, ţe klient bude nadále pověřovat advokáta právním 

zastoupením, a to pro všechny své právní záleţitosti.
156

  

                                                

154 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 10. 1996, kterým se 

stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěţe advokátů České republiky (etický kodex) 
155 srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 144/2014. 
156 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 1938, sp. zn. Rv II 465/37. 
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7 Aplikační otázky – dědické právo 

Dědické právo je ze své podstaty právem absolutním a je tvořeno převáţně normami 

kogentními. Přesto jedním z projevů autonomie vůle je i testovací svoboda vůle, která 

se projevuje právě v právu dědickém. Touto sloţkou autonomie vůle je kaţdé osobě 

coby vlastníku zaručena dispoziční svoboda aţ za hranice jeho fyzického ţivota. Kaţdý 

má právo na to, aby ještě za ţivota projevil svou vůli a přání, jak má být po jeho smrti 

naloţeno nebo nakládáno s jeho majetkem.
157

 Dále je především třeba takový projev 

vůle ctít a respektovat, byť je také zůstavitel ve svém jednání omezen zákonnými 

poţadavky na formu a určitý obsah takového svého jednání. 

Zůstaviteli je nabízeno hned několik moţností, jak svou vůli projevit. Pokud se 

rozhodne jít cestou smluvní, má moţnost povolat smluvní stranu nebo třetí osobu za 

dědice nebo odkazovníka uzavřením dědické smlouvy. Jeho testovací volnost je v tomto 

případě omezena zákonným ustanovením, které nařizuje, ţe dědickou smlouvou nelze 

pořídit o celé pozůstalosti, nýbrţ musí zůstat jedna čtvrtina volná tak, aby o ní mohl 

zůstavitel pořídit zvlášť.
158

 Omezení spočívá také v tom, ţe zákon klade na dědickou 

smlouvu poţadavek formy veřejné listiny. 

Moţností, jak upravit majetkové poměry vzešlé z činnosti zůstavitele pro případ smrti, 

tedy na období po jeho smrti, je také pořízení závěti. Tímto jednostranným projevem 

vůle můţe kaţdý zůstavitel vyuţít svého vlastnického práva disponovat se svým 

majetkem. V rámci této moţnosti občanský zákoník v ustanovení § 1551 výslovně 

stanoví, ţe lze závěť opatřit vedlejšími doloţkami, tedy podmínkou, doloţením času 

nebo příkazem, čímţ můţe zůstavitel účelně zasáhnout do majetkových poměrů po své 

smrti a uloţit dědici či odkazovníku určité pokyny. Ani v tomto právním jednání však 

není zůstavitel zcela neomezen. Zákon totiţ spolu s právem opatřit závěť vedlejší 

doloţkou zároveň stanoví zdánlivost takové doloţky, která by ze zjevné zůstavitelovy 

svévole vedla pouze ke zřejmému obtěţování dědice nebo odkazovníka. Zdánlivá bude 

taktéţ vedlejší doloţka v závěti pro svou nesrozumitelnost nebo ta, která zjevně 

                                                

157 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Op. cit. 
158 § 1585 OZ 
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odporuje veřejnému pořádku. K takovým podmínkám, příkazům a doloţením času se 

tedy z důvodu ochrany dědiců před zneuţívajícími praktikami zůstavitelů nepřihlíţí.
159

 

Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku by se na základě výše uvedeného 

nemělo přihlíţet například k takové doloţce, která obsahuje příkaz dědici, aby se stal 

členem konkrétní politické strany. Ani doloţka, která by omezovala dědice tak, ţe by 

mu mělo dědictví připadnout bez jakéhokoliv rozumného důvodu pouze na nepřiměřeně 

krátkou dobu, by neobstála.
160

 Kromě doloţky poţadující po dědici sebemenší podporu 

určité politické strany porušující lidská práva a svobody by zjevně odporovala 

veřejnému pořádku také doloţka, která by jakýmkoliv způsobem naváděla ke 

spáchání trestného činu.
161

 

Zvlášť pak občanský zákoník v ustanovení § 1552 stanoví, ţe se nepřihlíţí ani k vedlejší 

doloţce, která by ukládala dědici či odkazovníku uzavřít manţelství nebo mu takové 

jednání zakazovala. Stejně tak se nepřihlíţí ani k vedlejším doloţkám přikazujícím 

stávající manţelství zrušit nebo v něm naopak setrvat. Ve světle tohoto ustanovení je 

třeba hodnotit také podobné případy týkající se omezení dědice v jeho svobodě ţít 

s jinou osobou neoddaný nebo právu uzavřít registrované partnerství.
162

 Vedlejší 

doloţky tohoto charakteru by se díky výslovnému zákonnému zmínění dostaly primárně 

do rozporu se zákonem. Nicméně lze uvaţovat také o jejich rozporu s dobrými mravy, 

kdyţ je otázkou osobního rozhodnutí, zda a s kým uzavřít manţelství. Zároveň je téţ 

otázkou veřejného pořádku, aby byly zachovávány hodnoty manţelství, potaţmo 

rodiny, a nebylo do nich nikterak negativně zasahováno.  

                                                

159 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Op. cit. 
160 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Op. cit. 
161 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-630-3. s. 159. 
162 tamtéţ 
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8 Aplikační otázky – přirozená práva spojená s osobností 

člověka 

Občanský zákoník v ustanovení § 19 deklaruje, ţe kaţdý člověk má přirozená práva, 

která jsou poznatelná jiţ samotným rozumem a citem. Taková přirozená práva jsou 

obecně chápána jako nepsaná práva, která jsou nadřazena právu vyhlášenému státem, 

platí tak bez ohledu na jeho zakotvení v právním řádu. Jejich podstata spočívá 

v přirozenosti člověka a celé společnosti nebo také v rozumu. Při tvorbě zákona pak tato 

přirozená práva mají být dodrţována, a to i z důvodu poskytnutí legitimity zákonům. 

Takto můţe zafungovat například přirozené právo na spravedlnost. 

Vzhledem k tomu, ţe občanský zákoník dále nepřipouští moţnost jakéhokoliv jednání, 

kterým by se člověk mohl zbavit svých přirozených práv spojených s osobností člověka, 

tedy je zcizit či se jich vzdát, jsou taková jednání v praxi prohlašována za zdánlivá a 

nepřihlíţí se k nim. Jedinou moţnou dispozicí s těmito přirozenými právy tak zůstává 

moţnost jejich omezení. Ale ani omezování přirozených práv není moţné bez určitých 

pravidel stanovených zákonem nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem. Přihlíţet se 

tedy nebude také k omezení přirozených práv spojených s osobností člověka v míře, 

která by odporovala zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, a to ani 

v případě, ţe by k takovému omezení došlo pouze jednostranným prohlášením člověka, 

o jehoţ práva by se jednalo. 

Míra, která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, se následně musí 

posuzovat v rámci okolností kaţdého případu a jeho specifik. Jedním z přirozených 

práv, která jsou spojena s osobností člověka, je i právo na soukromí. Pokud zváţíme 

jeho smluvní omezení kupříkladu v souvislostech s účinkováním v zábavných 

televizních pořadech a reality show, lze dovodit, ţe únosnou míru omezení práva na 

soukromí si do značné míry můţe nastavit kaţdý sám. 
163

 

Lze mít také za to, ţe rozpor s dobrými mravy či veřejným pořádkem můţe být vnímán 

subjektivně odlišně i podle zařazení osob do různých sociálních skupin, coţ můţe 

souviset s různým vnímáním například obsahu práva na důstojnost nebo čest a váţnost. 

                                                

163 srov. ELIÁŠ, Karel. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Op. cit. 
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Zkrátka míra moţného omezení přirozených práv je v kaţdém konkrétním případě 

hledána v rámci zákona, ale i zásad dobrých mravů a veřejného pořádku se zohledněním 

všech specifik posuzované situace. Přestoţe si lze představit některé případy, kdy pro 

absurditu nebo nesmyslnost je tento rozpor zcela zřetelný a zdánlivost takového jednání 

je zjevná, nelze v mnoha případech opomenout svobodu kaţdého ţít podle svého a 

v těchto intencích i omezovat svá přirozená práva. V některých případech by v rozporu 

s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem mohlo být naopak jednání, které by 

smluvnímu omezení přirozených práv jakkoliv bránilo a současně by za odporující 

těmto zásadám mohlo být prohlášeno také vynucování takového omezení. Příkladně je 

toto moţné demonstrovat v chápání práva na tělesnou integritu. Je pouze otázkou 

solidarity, popřípadě etiky a sounáleţitosti, zda člověk daruje krev, kostní dřeň nebo 

vnitřní orgán. V moţnosti takového jednání by neměl být nikdo jakkoliv omezován, na 

druhou stranu by k takovému jednání neměl být ani nucen. 

Zajímavou je v této souvislosti také otázka přirozeného práva na ţivot, kdyţ jeho 

protikladem by mohlo být jakési právo na smrt. Jistě si kaţdý dle svých představ 

o spravedlnosti a důstojnosti dokáţe zhodnotit a pováţit, zda by například legalizaci 

eutanazie povaţoval za přínosnou k právu na důstojnost, popř. na důstojný ţivot, nebo 

naopak. Vzhledem k tomu, ţe český právní řád tuto variantu ukončení ţivota nijak 

neumoţňuje, zůstává však řešení této problematiky spíše v otázkách etiky, morálky 

nebo vlastního přesvědčení kaţdého člověka.   
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Závěr 

Přihlášení se k zásadě autonomie vůle povaţuji za nutnost pro fungování kaţdého 

moderního demokratického právního státu. Zároveň, aby mohl být tento princip 

doopravdy a správně vyuţíván, a to v co největší moţné míře a co nejširší společností, 

je paradoxně nutné mu nastavit hranice, za které nelze jít, aniţ by z toho byly vyvozeny 

právní důsledky, například neplatnost právního jednání.  

Za samozřejmost povaţuji hranici nastavenou samotným zákonem. Pokud by totiţ 

zákon nebyl tímto směrem funkční, zcela by to popíralo jeho podstatu. Zároveň je však 

zřejmé, ţe ani zákon nemůţe pamatovat na veškeré situace, které mohou v praxi nastat a 

je tak nadmíru ţádoucí, aby se limity autonomie vůle nacházely i mimo právní řád. Ve 

své práci jsem se zaměřila na dvě limity, které autonomii vůle drţí v takových mezích, 

aby vyuţitím této zásady nedocházelo ke společensky a morálně neţádoucím stavům a 

situacím.  

Obě zásady, tedy dobré mravy a veřejný pořádek, jsou zásadami, jejichţ obsah nelze 

zcela konkrétně a určitě vymezit či definovat a z hlediska jejich pruţnosti neshledávám 

ani ţádoucím tak činit. Zcela konkrétní význam dostávají tyto pojmy aţ při jejich 

aplikaci, která je svěřena soudům. Aţ zkoumáním kaţdé jednotlivé situace včetně jejích 

okolností je moţné dojít k závěrům o překročení mezí daných dobrými mravy nebo 

veřejným pořádkem. Vzhledem k tomu, ţe vyřešení takových otázek bývá mnohdy 

velice obtíţné, povaţuji za zásadní, ţe se tímto úkolem zabývají soudy, které by k němu 

měly přistupovat s největší zodpovědností. I kdyţ je v praxi kaţdý případ více či méně 

odlišný a je třeba takové odchylky při rozhodování zohledňovat, myslím, ţe ustálená 

judikatura týkající se konkrétních právních institutů můţe být v nových situacích velmi 

nápomocnou, nehledě na to, ţe přináší určitý stupeň právní jistoty do problematiky 

zákonem nedefinovaných a neurčitých pojmů.  

Především z důvodu moţnosti zneuţití těchto právních zásad je zároveň zcela 

pochopitelné, ţe soudy k jejich uţití s cílem limitovat zaručenou autonomii vůle osob 

přistupují často s velkou obezřetností. Zároveň, co se týká korektivu dobrých mravů, si 

lze v historickém kontextu povšimnout, ţe s časovým vývojem má okruh nemravných 

ujednání tendenci se zuţovat. 
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Ve své práci jsem vycházela ze znění aktuálního českého právního řádu, především 

občanského zákoníku. V některých kapitolách jsem pro srovnání pracovala také 

s občanskými kodexy v historii platnými na našem území. Pro představu, jakým 

konkrétním způsobem fungují předmětné zásady v praxi jako měřítka a limity 

autonomie vůle, jsem vybrala některé právní instituty, v rámci kterých dochází 

k překročení hranic autonomie vůle v rozporu s těmito principy. K takovému zkoumání 

jsem přistoupila za pouţití judikatury českých soudů. 

Nicméně okruh otázek, kterými by se tato práce mohla zabývat, je téměř 

nevyčerpatelný, a tak výsledkem je poskytnutí určitých vodítek, na základě kterých lze 

uvaţovat o obsahu pojmu dobrých mravů a veřejného pořádku. Stejně jako pokus 

nastínit tento obsah, je i výčet institutů, u kterých je v praxi nutná limitace autonomie 

vůle pomocí dobrých mravů či veřejného pořádku, z důvodu rozsahu práce dosti 

omezený. 

Co se týká limitu veřejného pořádku, bude vzhledem k tomu, ţe se tento do českého 

soukromého práva dostal poměrně nedávno, do budoucna záleţet na soudním uchopení 

této zásady při její aplikaci. Vzhledem k určitému prolínání dvou zkoumaných zásad je 

otázkou, zda soudy dokáţou stanovit přesné meze jejich odlišným obsahům. K této 

otázce je moţné poukázat na odlišné role dobrých mravů a veřejného pořádku v různých 

evropských právních řádech. Ve většině států má totiţ stěţejní význam pouze jedna 

z těchto zásad, a to i v těch případech, kde právní řád počítá s oběma z nich. 

Zakotvení zásady dobrých mravů i zásady veřejného pořádku v občanském zákoníku 

povaţuji za velmi ţádoucí a hodnotné. Stejně jako je nutné některé oblasti soukromého 

ţivota lidí upravit zákonem, povaţuji za správné, aby mezery v zákoně, jeho tvrdosti 

nebo neurčitosti byly korigovány zásadami stojícími mimo psané právo nebo právo 

vůbec. Takovou součinnost zákona a právních zásad povaţuji za stěţejní pro fungování 

kaţdé demokratické společnosti.  
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Resumé 

Předloţená diplomová práce pojednává o zásadách dobrých mravů a veřejného pořádku 

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

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

ani obsáhnout veškeré praktické moţnosti jejich uplatnění. Cílem práce bylo přiblíţit 

moţný 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 nahlíţeno především z pohledu 

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

práce pokouší vystihnout moţnosti 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. Blíţe 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, přičemţ se snaţí 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 snaţí 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, přičemţ největší prostor je věnován moţnosti 

uplatnění zásady dobrých mravů při sjednávání smluv mezi manţely. 

Tématem šesté kapitoly jsou aplikační otázky závazkového práva. Upozorněno je na 

některé instituty, při jejichţ sjednávání v rámci smluvní autonomie můţe docházet 
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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 kaţdého projevit vůli o tom, jak má být naloţeno 

s majetkovými poměry pro případ smrti. 

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

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

mravům nebo veřejnému pořádku. 

Závěrem je shrnut význam obou zásad a vyzdvihnuta jejich hodnota.  
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Abstract 

This thesis deals with the principles of good morals and public order focusing on their 

role function as limits restricting the autonomy of the will. Although both principles are 

vague legal concepts, this thesis doesn’t seek to define exactly not even cover all the 

practical possibilities of their application. The aim of the thesis was to bring the possible 

content of these principles and to highlight their importance in assessing the validity of 

legal actions or to specify further consequences of legal conduct, which would be 

contrary to these principles. The view on this topic is primarily from the Czech law 

perspective. On exemplary and a limited number of legal institutes, this thesis tries to 

capture the possibilities of using good manners and public order as correctives of 

autonomy of will. The thesis is divided into eight chapters. 

The theme of the first chapter is the principle of autonomy of the will and its position in 

the Czech legal order. Such introduction was begun for the purpose primarily for 

understanding the whole thesis and to highlight the importance of this principle for the 

functioning of a democratic society.  

The second chapter deals with the principle of good morals. Different opinions on the 

content of this term are closer specified. Furthermore, this section discusses the tradition 

of good morals in the Czech legal order or its anchoring in jurisdictions of other 

European countries. Finally, the consequences associated with exceeding the boundaries 

set by the principle of good morals are mentioned. 

The third chapter is devoted to public order, while trying to outline the content of this 

term. It also highlights the different meanings of this principle in the various European 

jurisdictions. Also, an overview of the consequences of contrary to public order is 

given. 

The fourth chapter tries to compare the two principles, to find similarities and 

emphasize their differences. 

The following chapters deal with application issues. The fifth chapter in this context 

focuses on family law, the largest space is devoted to the possibilities of applying the 

principles of good morals in negotiating contracts between spouses. 
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The theme of the sixth chapter are the application questions of law of obligations. 

Attention is put on certain institutes when during the negotiation of the contractual 

autonomy it can lead to exceeding the limit set by good morals or public order. 

Specifically, for example, the issue of interest or general business conditions. Finally, 

the obligation to observe the good manners when negotiating the reward for the lawyer 

is also mentioned. 

The seventh chapter deals with the importance of correctives examined in the context of 

inheritance law relating to freedom of each to show the will how to be loaded with 

equity ratios in case of death. 

The last chapter discusses the natural rights of man and the possibility to dispose with 

them. Emphasis is placed on the inability to limit these rights to an extent contrary to 

good morals or public order. 

Finally, in conclusion the importance of both principles is summarized and their value is 

highlighted.  
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