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Úvod 
  

Téma zásad súkromného práva je predmetom predkladanej práce z viacerých 

dôvodov. Predne z dôvodu, že zásady súkromného práva implikujú a ukrývajú v sebe 

axiómy a hodnoty, na ktoré sa spoločnosť odvoláva napr. pri revolúciách smerujúcich 

proti nedemokratickým (totalitným) režimom. Len ťažko si dokážeme predstaviť riadne 

demokratické fungovanie spoločenského poriadku bez napĺňania princípov slobody 

a rovnosti. Sú to práve zásady súkromného práva, resp. všeobecné právne princípy, 

ktorých sa ako právne subjekty, dovolávame v situáciách, kedy sa zdá byť úprava 

prostredníctvom klasickej právnej normy nedostačujúca, resp. sa chceme dovolať 

určitých vyšších, hodnotových postulátov, ktoré zabezpečujú jednotnosť a vnútornú 

harmóniu celého právneho poriadku. Bez absorbovania zásad súkromného práva by teda 

právo v svojom skutočnom zmysle prestalo napĺňať svoje ciele. Nie je divu, že ich 

existencia a pôsobenie pretrváva vyše dve tisícročia.        

Avšak ich význam sa neobmedzuje „len“ na hodnotové východiská, pretože 

majú svoj nespochybniteľný normatívny význam.       

 .V danej práci sa zameriavam na zhrnutie jednotlivých zásad súkromného práva 

z pohľadu  právnej teórie a sudcovskej praxi s tým, že na mnohých miestach bude 

pojednávané o zásadách aj z hľadiska práve vrcholiacej rekodifikácie súkromného 

práva, kde zásady zohrávajú významnú úlohu.       

 Práca je rozdelená na dve časti, a to na časť všeobecnú a zvláštnu časť. Vo 

všeobecnej časti bude pojednávané o historických, právnofilozofických východiskách 

právnych princípov, o ich pojmovom vymedzení, mieste a funkcii zásad v právnom 

poriadku. Zvláštna časť bude venovaná prehľadu jednotlivých zásad súkromného práva. 

Na tomto mieste chcem predostrieť, že práca sa zaoberá danými zásadami 

vychádzajúcimi z občianskeho práva hmotného, ktoré je všeobecným právom 

súkromným, predstavuje tak základ súkromného práva a môžeme povedať, že práve 

v tomto odvetví sa zásady súkromného práva prejavujú v ich čistej podobe.
1
   

                                                 
1
 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné I. 5.vydání. Praha : Wolters Kluwer, 

2009, str. 49 
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1. Všeobecná časť 

 

1.1 Právne princípy (právne zásady) – všeobecná charakteristika 

 

Pojmy princíp a zásada budem v tejto práci používať ako synonymá, 

vychádzajúc z jazykového významu latinského pojmu principium (začiatok, pôvod, 

vznik), podľa ktorého sú ako princíp tak aj zásada chápané ako východiskové body 

čohokoľvek, ako obecný stav alebo teoréma, na ktorej závisia ďalšie stavy alebo vety
2
, 

resp. sú všeobecnými vetami, východiskami pre ďalšie vysvetľovanie a dokazovanie – 

ak teda má byť nejaký postup  správny, musí mať dôvod v princípe.
3
 Latinský pojem 

principium je zložený zo slov primus a capere (teda „vzatie dobrého začiatku“).
4
 V 

anglickom jazyku je pojem princíp (principle) považovaný za tak zrejmé tvrdenie, ktoré 

nemusí byť dokazované, resp. nie je možné mu oponovať, s výnimkou takého tvrdenia, 

ktoré je ešte zrejmejšie.
5
        

 Z môjho pohľadu spĺňajú predpoklady týchto definícií oba pojmy. Niektorí 

autori tieto pojmy odlišujú a pojem princíp chápu ako základný primárny bod, znak, 

pilier objektívneho práva, ktorý ma absolútnu hodnotu (ako príklad uvádzajú princíp 

spravodlivosti, slobody a rovnosti).
6
 Zásada v ich ponímaní konkretizuje princíp, je od 

neho derivovaná, slúži k jeho naplneniu a je obvykle spojená s normatívnym 

a konkrétnejším obsahom, aj keď stále na vysokom stupni abstrakcie. 

 

Principiálnosť práva plynie už zo samotného pojmu systém.
7
 Každý právny 

systém, rovnako ako každý zložitejší sociálny systém, je vybudovaný na určitých 

princípoch (zásadách), ktoré vyjadrujú jeho podstatu, zabezpečujú konzistenciu 

                                                 
2
 Universum všeobecná encyklopédia. 7.díl. Praha : Odeon. 2011, str. 503 

3
 Ottův slovník náučný. Díl dvacátý, Praha : Argo. 2000, str. 696  

4
 TRYZNA, Jan. Právní principy a právní argumentace, k vlivu právních principů na právní argumentaci 

při aplikaci práva. 1. vydání. Praha : Auditorium, 2010, str. 129  
5
 BLACK, Henry Campell. Black´s law dictionary, sixth edition. St.Paul : West publishing co., 1990, 4th 

reprint 1991, heslo principle 
6
 DOSTÁLOVÁ, Jana;HARVÁNEK, Jaromír. Právní principy, zásady a pravidla. In BOGUSZAK, Jiří. 

Právní principy : kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 106 a násl. Ďalej tiež 

PINZ, Jan. Právní principy, zásady a legis ratio. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy: kolokvium. 1. 

vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 111 
7
 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech, k úloze právních principů v judikatuře. 1. 

vydání. Praha: Karolinum, 2002, str. 15 
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a harmóniu jeho fungovania. Téma právnych princípov je úzko viazaná na esenciálne 

právnofilozofické otázky, týkajúce sa samotného  pojmu práva, prameňoch práva, 

systému práva, jeho aplikácie, interpretácie, funkcie práva v spoločnosti, justifikácie 

(ospravedlnení, zdôvodnení jeho platnosti), ale aj sudcovského rozhodovania najmä pri 

riešení zložitých prípadov (hard cases). Právne princípy sú obsiahnuté v každej právnej 

kultúre, ale nie sú chápané jednotne z hľadiska ich pôvodu a platnosti v pozitívnom 

(platnom) práve.         

 V súčasnom právnom stave, v dobe hypertrofie legislatívy
8
, kedy sa neustále 

zvyšuje množstvo partikulárnych právnych predpisov regulujúcich stále špecifickejšie 

oblasti života, dochádza zároveň ku hypertrofii právnych princípov (právnych zásad), 

teda k neustálemu formulovaniu nových princípov (zásad) na rôznych úrovniach 

systému práva.
9
 V súvislosti s dynamickým rozvojom spoločnosti, kedy zákonodarca 

nemôže upraviť každú oblasť života a kedy dochádza ku partikularizácií právneho 

poriadku, vyvstávajú do popredia právne princípy (zásady), ktoré zoceľujú a 

sprehľadňujú právny systém, zabezpečujú jeho jednotu, dodávajú mu hodnotový obsah, 

riešia problém medzier v práve a plnia ďalšie dôležité úlohy. K princípom sa prihliada 

aj pri zmenách politických režimov, kedy je nutné formulovať nové všeobecné 

hodnotové východiská. Ďalším dôvodom opodstatnenia ich existencie je fakt, že 

v súčasnosti sa zdá byť poznávanie práva len prostriedkom normy písaného práva 

nedostatočné.
10

         

 V českom právnom prostredí získava stále čoraz väčší vplyv judikatórna činnosť 

súdov, ktorá je na dané téma skutočne bohatá a často sa vo svojich rozhodnutiach 

dovoláva právnych princípov. V rámci komunitárneho práva a práva Európskej únie 

predstavujú právne princípy, resp. všeobecné právne zásady prameň práva najmä 

v súvislostiach so základnými ľudskými právami a princípmi právneho štátu (napr. 

princíp dobrej viery).             

 Pre kontinentálny typ právnej kultúry, kam radíme aj právny systém Českej 

republiky, je príznačné, že ide o právo písané, kde je dominantným prameňom práva 

                                                 
8
 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitýh případech, k úloze právních principů v judikatuře. 1. 

vydání. Praha : Karolinum, 2002, str. 18 
9
 HURDÍK, Jan; LAVICKÝ, Petr. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno : Masarykova 

univerzita, 2010, str. 32 
10

HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998, str. 7 
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zákon, resp. právne normy vyjadrené vo forme právnych predpisov, ktorým štát 

priznáva vlastnosti záväznosti a vynútiteľnosti prostredníctvom štátnej moci. Systém 

práva však nevytvárajú iba právne normy.       

 Za právo v objektívnom zmysle nemôžeme považovať len to, čo je obsiahnuté 

v písanom pozitívnom práve, ale spoluvytvárajú ho aj určité princípy (zásady), a to aj 

tie, ktoré nie sú výslovne upravené v normách pozitívneho práva.
11

 Prameňom práva (a 

to aj v systéme písaného práva) sú teda taktiež právne princípy, ktoré dodávajú systému 

práva hodnotový kontext.
12

 Citovaný nález Ústavného súdu ďalej uvádza príklady 

právnych princípov, ktoré sú v českom práve aplikované bez toho, aby boli výslovne 

obsiahnuté v právnych predpisoch (ignorantia iuris non excusat, t.j. neznalosť práva 

neospravedlňuje a zákaz retroaktivity, ktorý sa neuplatňuje len v trestnom práve). 

Charakter samostatného prameňa práva majú buď preater legem (vedľa, mimo zákona), 

teda ak právny predpis nestanoví inak alebo secundum et intra legem (v medziach, 

podľa zákona) a niektoré z nich sú vyslovene upravené v právnym predpisoch (Ústava 

Českej republiky, Listina základných práv a slobôd, Občiansky zákonník).  

 Mnoho právnych princípov bolo sformulovaných už v rímskom práve (nemo 

plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet), resp. v dobe recepcie rímskeho 

práva (pacta sunt servanda).
13

 Iné vznikli v súvislosti s presadzovaním ľudských práv 

v začiatkoch konštitucionalizmu (ústavný princíp legality) a v modernej dobe ich často 

presadzuje hlavne judikatórna činnosť Ústavného súdu. Ústavné právo predstavuje 

pozitívnoprávny zdroj niektorých zásad súkromného práva (napr. princíp všetko, čo nie 

je zakázané, je dovolené). Právne princípy sú teda tesne prepojené s ústavnými 

základnými právami a slobodami v ich hodnotovej orientácii. Zároveň majú obe tieto 

kategórie spoločné to, že sa neaplikujú ako právne normy, tzn. metódou všetko alebo 

nič (viz ďalšie riadky), ale vždy ide o mieru ich použitia a v prípade ich stretu sa použije 

test proporcionality.
14

         

 Právne princípy ovplyvňujú proces interpretácie, ale aj aplikácie právnych 

                                                 
11

 ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta; HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákonník I. § 1 

– 459. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008, str. 2  
12

 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17.12.1997, sp.zn. Pl ÚS 33/97,  dostupný z NALUS 

(http://nalus.usoud.cz).   
13

 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitýh případech, k úloze právních principů v judikatuře. 1. 

vydání. Praha: Karolinum, 2002, str. 101 
14

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

univerzita, 2010, str. 15 a násl. Ďalej tiež DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil 

Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, str. 46 a násl. 
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noriem, a to najmä v situáciách, kedy je aplikácia právnych noriem problematická, 

nejasná, ale aj v vtedy ak sa odvolávame na určité vyššie hodnoty právneho poriadku. 

Takto právne princípy napĺňajú svoju úlohu v zmysle vypĺňania medzier v práve. Avšak 

na právne princípy sa  odvoláva aj v prípadoch, kedy je právna norma dostatočne jasná 

avšak sudca so domnieva, že vzhľadom ku existencii právneho princípu, ktorý na danú 

právnu prilieha, je napriek tomu nutné tento princíp použiť a tak dotvoriť obsah právnej 

normy vzhľadom na konkrétny právnu situáciu.
15

 Pri ich aplikácii sa uvažuje nad daným 

právnym poriadkom ako celkom a tak vyvodzujeme ich pôsobnosť. 

 Právne princípy sú právne pravidlá, ktoré určujú, čo ma byť.
16

 Avšak obsahovo 

sú často formulované na príliš abstraktnej úrovni a tak ich obsah z príslušných 

ustanovení získavame len obtiažne.  

           

1.2.  Teoretické právnofilozofické východiská právnych princípov  

        

Otázky pôvodu práva (a tým aj problematika právnych princípov) a jeho 

pôsobenia v spoločnosti sú predmetom dlhodobých diskusií právnofilozofických 

koncepcií. Predbežnou otázkou právnych princípov je z akého právnofilozofického 

hľadiska sa nimi zaoberáme, či z hľadiska prirodzeného práva alebo právneho 

pozitivzmu, prípadne ide o ich kombinácie, ale aj spájanie jusnaturalizmu so 

sociologickým chápaním práva
17

 v práve sudcovskom v prípade Ronalda Dworkina.
18

   

          

 Prirodzenoprávny myšlienkový smer (iusnaturalizmus) je založený na právnom 

dualizme, na predstave existencie platného (pozitívneho) a prirodzeného práva. Platné 

právo je právo dané štátom.
19

 Prirodzené (predpozitívne) právo existuje nezávisle na 

štáte a vytvára súbor určitých právnych princípov alebo všeobecných právnych noriem, 

ktoré majú silný hodnotový význam. Prirodzené pravo, chápané ako právo univerzálne 

                                                 
15

 TRYZNA, Jan. Právní principy a právní argumentace, k vlivu právních principů na právní argumentaci 

při aplikaci práva. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2010, str. 225 
16

 TRYZNA, Jan. Právní principy a právní argumentace, k vlivu právních principů na právní argumentaci 

při aplikaci práva. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2010, str. 224  
17

 Ide o prístup, pre ktorý je rozhodujúca efektivita práva. Právo považuje za výsledok sociálnych 

konfliktov, z čoho plynie aj jeho základná funkcia – riešiť tieto konflikty.  
18

 PRUSÁK, Jozef. Princípy v právnom pozitivizme a jusnaturalizme. In BOGUSZAK, Jiří. Právní 

principy : kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 43 
19

 DVOŘÁK, Jan ; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné I. 5.vydání. Praha : Wolters Kluwer, 

2009, str. 36 a násl. 
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(ahistorické) nepísané a nemenné, je nezávislé a nadradené platnému právu a je zároveň 

testom  platného práva.
20

 Platné právo má byť v súlade s prirodzeným právom. 

Iusnaturalizmus spája právo s morálkou.
21

 Najstaršia prirodzenoprávna teória vychádza 

z teologického (božského) základu práva a bola rozšírená v stredovekej kresťanskej 

Európe. Z pohľadu naturalistickej koncepcie, uplatňovanej v 16. storočí, je pôvod 

prirodzeného práva odvodený z prírodných zákonov. Racionalistická koncepcia 

prirodzeného práva, uplatňovaná najmä v  období osvietenstva 18. storočia, 

predstavovala zdroj antifeudálnych, buržoáznych revolúcií a základ pre tvorbu 

rozsiahlych prirodzenoprávnych kodifikácií (napr. ABGB – rakúsky občiansky 

zákonník, ktorý platil na území dnešnej Českej republiky až do roku 1950). Tvrdí, že 

obsah prirodzených právnych princípov je poznateľný rozumom a súvisí s presadením 

slobody a rovnosti človeka, t.j. základných ľudských práv a slobôd. Základ tejto teórie 

tvorí spoločenská zmluva, podľa ktorej moc štátu pochádza od ľudu. Spomínané 

kodifikácie boli považované za dokonalé a právna veda sa mala obmedziť iba na výklad 

zákonných textov (exegézu), charakteristický pre druhú významnú koncepciu – právny 

pozitivizmus.          

 Moderné súkromné právo vzniká práve na prelome 18. a 19. storočia v súvislosti 

s rozvojom tržného hospodárstva a politického systému,  kedy bolo nutné vytvoriť nové 

právne podmienky pre uplatnenie slobody indivídua (napr. slobody podnikania). 

V tomto období (osvieteneckom) vznikajú prvé kodifikácie občianskeho práva, medzi 

ktoré patrí francúzsky Code civil z roku 1804,  rakúsky všeobecný občiansky zákonník 

(ABGB) a nemecký občiansky zákonník (BGB) z roku 1896). ABGB odkazuje na 

použitie prirodzený právnych zásad v § 7, a to v krajných prípadoch, kedy nie je možné 

použiť ani analógiu.
22

           

 V 19. storočí sa zároveň naplno prejavuje teória pozitívneho práva. Zásluhou 

právneho pozitivizmu je fakt, že rozvinul scientizmus (vedeckosť) v právnom bádaní 

a kriticky zhodnotil vtedajší stav právneho myslenia.
23

 Nestačila mu už len nejaká 

nepresná metóda skúmania. Iuspozitivizmus vychádza z právneho monizmu. Za právo 

                                                 
20

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 1. vydanie. Praha: Aleš Čeněk, 2000, str. 153 
21

 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, str.29 
22

 WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 19 

 
23

 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří;VEVERKA, Vladimír. Základy teorie práva a právní filozofie. 1. 

vydanie. Praha : Codex, 1996, str. 215 



 11 

považuje len to, čo štát uzná za záväzné (vynútitelné), tzn. platné právo a právo je tak 

výronom normatívnej aktivity univerzálnych mocenských inštitúcií.
24

 Morálne, 

politické a iné normy, ktoré nie sú štátom uznané, nie sú súčasťou práva. Zároveň 

striktne oddeľuje práva a morálku.
25

 Táto teória býva často kritizovaná, najmä jej krajná 

podoba (legalistický pozitivizmus, normativizmus), pre jej formalizmus (za právo 

považuje len texty zákonov bez toho, aby sa zaoberala  tým, či je obsah právnych 

noriem správny) nerešpektujúci hodnotový rozmer práva.     

 Avšak súčasné ponímanie pozitívneho práva neodpovedá bezduchému 

formalizmu, nemôžeme ho chápať ako hodnotovo bezobsažný prístup k právu.
26

 Pracuje 

s prirodzenoprávnymi, ale aj sociologickými postupmi. Právny pozitivizmus bol 

podrobený kritike najmä po druhej svetovej vojne pre neschopnosť čeliť totalitným 

systémom, pretože mu chýba ucelená koncepcia spravodlivého (prirodzeného) práva. 

Vyústením sporu medzi týmito dvomi koncepciami je téza jedného z najvýznamnejších 

predstaviteľov teórie prirodzeného práva, Gustava Radbrucha, ktorý pod dojmom 

nacistických zločinov tvrdí, že konflikt medzi spravodlivosťou (v materiálnom zmysle) 

a právnou istotou (v zmysle formálnej spravodlivosti, kedy sa je možné spoliehať na to, 

že v obdobných prípadoch bude rozhodované obdobne) je možné riešiť len tak, že 

pozitívne (platné) právo má prednosť aj vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé 

a neúčelné, okrem prípadu, kedy rozpor medzi pozitívnym právom a spravodlivosťou 

dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ustúpiť spravodlivosti.
27

   

 V súčasnosti je treba vnímať vzťah týchto dvoch koncepcií aj v súvislosti s  

koncepciou právneho štátu. Právny štát je viazaný prirodzeným právom.
28

 Česká 

republika je v súlade s čl. 1 odst. 1 Ústavy Českej republiky
29

 demokratickým právnym 

štátom, ktorého piliere tvorí suverenita ľudu (ľud je zdrojom štátnej moci), ale zároveň 

je založený na ochrane základných ľudských práv a slobôd, ktoré chápeme ako práva 

prirodzené. Listina základných práv a slobôd (zákon č.2/1993  Zb.) v preambule hovorí 

o neporušiteľnosti prirodzených práv človeka. Prehlasuje tieto práva v článku 1 za 

                                                 
24

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, str.30 
25

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, str.29 
26

 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. prepracované vydanie. Praha : 

ASPI, 2004, str. 226 
27

 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, str.19 
28

 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. prepracované vydanie. Praha : 

ASPI, 2004, str. 219 
29

 Ústavný zákon ć. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky, v znení neskorších predpisov 
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nezadateľné a nezrušiteľne. Tieto práva sú teda nadradené suverenite ľudu. Ľud teda 

nemôže zmeniť štát tak, aby bol znemožnený výkon týchto prirodzených univerzálnych 

a nezmeniteľných práv.
30

 V tomto prípade je teda pozitívne právo súladné s právom 

prirodzeným a prirodzené ľudské práva sú vtelené do pozitívnej právnej úpravy. 

Môžeme teda tvrdiť, že ako Ústava, tak aj Listina spolu s rozhodovacou činnosťou 

Ústavného súdu, sú ovplyvnené prirodzenoprávnym myslením.    

  

Prirodzenoprávnou koncepciou je výrazne inšpirovaný aj návrh nového 

občianskeho zákonníka, ktorý je naplnený mnohými zásadami súkromného práva 

a vychádza z nich. Konkrétne ustanovenie § 19 odst. 1 stanoví, že „každý človek ma 

prirodzené práva vrodené už samotným rozumom a citom poznateľné prirodzené práva, 

a teda považuje sa za osobu. Zákon stanoví len medze uplatňovania prirodzených práv 

človeka a spôsob ich ochrany.
31

 V dôvodovej správe sa uvádza, že tento návrh vychádza 

z faktu, uznaného aj ústavným poriadkom, že prirodzená sloboda človeka má prednosť 

pred štátom. Štát teda nie je tvorcom slobody človeka, ale jej ochrancom (čo stanoví 

Listina základných práv a slobôd v článku 8).
32

 Práve z tohto poňatia vychádza zásada 

autonómie vôle, ktorá bude predstavovať prvú a východiskovú zásadu súkromného 

práva v rámci nového občianskeho zákonníku.
33

 Návrh sa dovoláva zásad všeobecne 

uznaných za prirodzené právne zásady, ale nemieni reštituovať prirodzené právo 

v objektívnom zmysle.
34

            

             

 

                                                 
30

 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. prepracované vydanie. Praha : 

ASPI, 2004, str. 223 a násl. nezmeniteľnosť týchto práv plynie z čl.9 odst.2 Ústavy ČR 
31

 Vládny návrh občianskeho zákonníku z roku 2011, § 19 odst. 1, dostupný z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf) 

 
32

 Dôvodová správa ku vládnemu návrhu občianskeho zákonniku z roku  2011, str.598, dostupná z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf) 
33

 Tamtiež 

 
34

 ELIÁŠ, Karel. Osnova nového občanského zákonníku z hledisek systematických a strukturálních. In 

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; TICHÝ, Luboš. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci 

občanského práva. Praha : ASPI, 2007, str. 162 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
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1.2.1. Pojmové vymedzenie právnych princípov v českom právnom prostredí 

           

V súčasnosti, resp. v poslednom desaťročí, môžeme sledovať veľký záujem o 

téma právnych princípov v mnohých publikáciách českých, ale aj slovenských právnych 

teoretikov.              

Jiří Boguszak, predstaviteľ právneho pozitivizmu, definuje právne princípy ako 

pravidlá relatívne vysokého stupňa všeobecnosti, ktoré sú stáročnou vymoženosťou 

právnej kultúry a sú právu imanentné v právnom štáte, či už sú alebo nie sú výslovne 

vyjadrené v platných právnych normách.
35

 Typické je pre ne to, že sa neviažu na právne 

normy do takej miery, že by v prípade zmien týchto noriem strácali svoju funkciu. Ide 

o pravidlá spoločné právu rôznych zemí. Právne princípy majú kondicionálnu podobu ( 

stanovujú to , čo má byť)       

 Rozlišuje princípy, ktoré sú právnymi pravidlami
36

 (právnymi normami) a jedine 

túto skupinu považuje za princípy a za súčasť právneho poriadku;              

 pozitívne právne princípy, teda explicitne formulované normy v texte 

platného, pozitívneho práva;        

 implicitné právne princípy, teda premisy alebo dôsledky zákonných 

ustanovení, ktoré získavame redukciou alebo dedukciou z právnych noriem;  

 extrasystémové právne princípy, ktoré síce nie sú súčasťou systému práva, sú 

s ním však späté vzhľadom k jeho vymedzeniu. Týchto princípov sa môže 

právny systém dovolávať ako prameňov práva pri vyplňovaní medzier 

v práve, kedy absentujú normy pozitívneho práva (teda pri aplikácii práva) 

a zároveň môžu slúžiť ako smernice pri interpretácií práva alebo ako 

charakteristiky typu právnej kultúry. Takto môžu do právneho systému 

vnikať spoločenské pravidlá morálky, mravov, politiky alebo prirodzeného 

práva prijatých právnou vedou alebo praxou. Z týchto princípov však 

priznáva postavenie prameňa práva len tým, ktoré patria k prameňom práva 

prinajmenšom ako communis opinio doctorum (spoločné presvedčenie 

znalcov práva); Sem zaradzuje napr. princíp pacta sunt servanda (zmluvy sa 

                                                 
35

 BOGUSZAK, Jiří. Právní principy, hodnoty, finalita. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy : 

kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 26. Ďalej tiež BOGUSZAK, Jiří; 

ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. prepracované vydanie. Praha : ASPI, 2004, str. 287 
36

 BOGUSZAK, Jiří. Právní principy, hodnoty, finalita. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy : 

kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 25. Ďalej tiež Boguszak, J. Pojetí, druhy 

a význam právních principů. Právny obzor. 2003, roč.863, č. 3, str. 241 
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majú dodržiavať), lex retro non agit (zákon nepôsobí spätne), ignorantia legis 

non excusat (neznalosť zákona neospravedlňuje), princíp všetko je dovolené, 

čo nie je zákonom zakázané a iné. Tieto princípy považuje za nezrušiteľné, 

ale nie nemenné. Ich zrušením by totiž došlo k rozklade právneho systému, 

alebo danej právnej oblasti. Napr. zrušením zásady pacta sunt servanda by 

v podstate došlo k zrušeniu celého  súkromného práva.
37

     

Z hľadiska stupňa obecnosti delí princípy na : 

 princípy platné v právnom poriadku ako celku 

 princípy určitého odvetvia práva alebo právneho inštitútu 

Ďalej rozlišuje princípy, ktoré nie sú pravidlami, ale 

 názvami charakterizujúcimi podstatné znaky určitého právneho inštitútu 

alebo danej právnej úpravy ( napr. zmluvná sloboda); 

 princípmi konštrukcie práva, t.j. dôvody alebo účely sledované 

zákonodarcom pri tvorbe práva; Tieto posledné 2 skupiny princípov však 

môžu mať normatívny význam pri tvorbe práva a  právnej argumentácii, 

napriek tomu, že nejde o právne pravidlá. 

 

V podobnom duchu postupuje Aleš Gerloch, keď právne princípy charakterizuje 

ako najvšeobecnejšie pravidlá chovania, regulatíve idey, ktoré v normatívnej podobe 

vyjadrujú všeobecné ciele práva, ktorými sú základné hodnoty (život, sloboda rovnosť, 

istota, majetok a iné až po najvšeobecnejšiu z hodnôt – spravodlivosť), ku ktorých 

naplneniu právo smeruje.
38

 Ich hlavnou funkciou je byť určitým korektívom v procese 

tvorby, interpretácie a aplikácie právnych noriem. Princípy majú kondicionálnu podobu. 

Ako ďalej tvrdí, významná časť z nich je formálne upravená v štátom uznaných 

prameňoch práva, ale stretáva sa v nich právna s neprávnou sférou normatívnych 

poriadkov.           

 Podľa Pavla Holländera práve princípy pôsobia ako regulatívne idey majúce 

povahu axióm, pre ktoré je typický vysoký stupeň všeobecnosti subsumpčných 

podmienok a sú spojené  s hodnotovými, mravnými a teleologickými východiskami.
39

  

                                                 
37

 BOGUSZAK, Jiří. Právní principy, hodnoty, finalita. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy : 

kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 28, 29 
38

 GERLOCH, Aleš. Princíp právní jistoty v soudobém právu. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy : 

kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 77 
39

 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, str.154-155 



 15 

Nie sú to „len“ obsahové východiská pre normotvorbu, ale aj interpretačné východiská 

jednoduchého práva. Odmieta Dworkinove odlíšenie princípov a noriem logickými 

znakmi (o tom bude pojednávané nižšie).
40

       

  Zdeněk Kühn, predstaviteľ soudcovského práva a kritik zákonného pozitivizmu, 

vymedzuje právny princíp ako právne pravidlo (vyjadriteľné kondicionálnou právnou 

vetou), ktoré tvorí základ tej časti práva, s ktorou je spojený (základ určitého právneho 

inštitútu, právneho odvetvia alebo práva ako celku v prípade obecných právnych 

princípov). V porovnaní s právnymi normami sú charakteristické väčšou mierou 

všeobecnosti, ale spoločné majú to, že aj právne princípy môžeme vyjadriť 

kondicionálne, v podobe implikácie (naopak kondicionálne nemôžeme vyjadriť 

hodnoty). Ide o štandardy mimoriadne dôležité pre danú časť práva alebo práva ako 

celok, ktoré spravidla vyjadrujú vyššie hodnoty právneho poriadku.
41

 Právnym 

princípom je teda napr. všeobecný právny princíp Ex iniuria ius non oritur – z bezprávia 

právo nevzniká, ktorý sa vzťahuje na celý právny poriadok, ako aj zásada prezumpcie 

neviny tvoriaca základ trestného práva procesného a správneho trestania. Rozdiel medzi 

obecnými právnymi princípmi a princípmi vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu právnemu 

odvetviu je teda v dosahu ich pôsobností.        

 Jan Wintr, inšpirovaný Kühnovým chápaním právnych princípov, ich definuje 

ako pravidlá vyjadriteľné kondicionálnou normatívnou vetou, ktoré sú základom, 

zhusteným vyjadrením normatívneho obsahu, právneho inštitútu, zákona, právneho 

odvetvia alebo právneho poriadku ako celku.
42

 Ďalej dodáva, že ich hodnota tkvie 

najmä v tom, že koncentrovane, zhustene vyjadrujú hlavné myšlienky právnej úpravy.  

 Ivo Telec, zástanca prirodzenoprávnej koncepcie, chápe právne princípy ako 

zväzok lúčov, ktorými vyžaruje všeobecné právne a mravné dobro a ktoré sa v tomto 

dobre zbiehajú.
43

 Ich prostredníctvom môže každý ľahko zistiť stav zákonného 

bezprávia. Opomínanie právnych princípov by mohlo viesť k právnickému formalizmu, 

k uprednostnení litery zákona pred jej zmyslom.      

 Milan Znoj taktiež zdôrazňuje hodnotový, ale aj normatívny  význam zásad, keď 

                                                 
40

 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, str.151 
41

 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitýh případech, k úloze právních principů v judikatuře. 1. 

vydanie. Praha : Karolinum, 2002, str. 78,  a násl., str. 136 
42

 WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 105 
43

 TELEC, Ivo. Právní principy a některé jiné věci. Právník. 2002, roč. 141, č. 6, str. 623 a násl. 



 16 

tvrdí, že zásady nám hovoria, čo je dobré a spravodlivé právo, teda určujú, ktorá 

z možností je správna. Dodáva, že nejde len o nejaké doplnkové interpretačné pravidlá 

alebo osvedčené rady právnikov.
44

        

 František Zoulík považuje právne princípy za „metajuristické“ elementy, ktoré 

predchádzajú právo. Prostredníctvom právnych princípov, v zmysle požiadaviek na 

normotvorbu, dochádza ku transformácii všeobecných východisiek do právnej normy.
45

  

.             

 Môžeme teda zhrnúť, že pre právny pozitivizmus predstavujú princípy istú 

anomáliu,
46

 pretože je ich ťažké priradiť k formálnym, štátom uznaným prameňom 

práva. Sú teda pripustené ako výnimka z pravidla, že primárnym prameňom práva je 

zákon. Napriek tomu sa im priznáva funkcia vypĺňania medzier v práve a fakt, že sú 

prostriedkom k prenikaniu iných normatívnych systémov do právneho systému, akými 

sú morálka, zvyklosti. Prameňom právnych princípov v pozitivizme je hlavne právne 

vedomie.              

 V prirodzenom práve predstavujú právne princípy nástroj, ktorým je testované 

(legitimované) platné právo z hľadiska spravodlivosti. Pôvod právnych princípov môže 

plynúť z právnej filozofie, teológie, ale aj zo samotných noriem platného práva. 

Zároveň je tu zrejmý užší vzťah princípov k hodnotám.       

 V ponímaní sudcovského práva, najmä pri riešení zložitých prípadov, sa sudca 

pri aplikácii práva môže opierať vedľa formálnych prameňov práva, aj o materiálne 

pramene, ktorými sú právne princípy alebo precedensy. Princípy umožňujú otvorenie 

právneho systému, ktorý už nie je tvorený len uzatvoreným súborom právnych noriem 

(kde je sudca striktne viazaný zákonom).
47

 Právny princíp je teda argumentom 

sudcovského rozhodovania. Avšak je treba upozorniť na odlišnú funkciu právnych 

princípov v systéme práva a v sudcovskom práve.
48

 Právne princípy tu nie sú skúmané 

apriórne, ale až pri riešení zložitých prípadov. Prameňom princípov je tu hlavne 

                                                 
44

 ZNOJ, Milan. Právní principy, přirozené právo a Masrykův soud. . In BOGUSZAK, Jiří. Právní 

principy : kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 138 
45

 ZOULÍK, František. Právní principy a procesní zásady. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy : 

kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999 , 1999 , str. 179 
46

 WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 61 

 
47

 WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 83 
48

 WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 95 
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judikatúra.         

 V prípade jusnaturalizmu a podľa Dworkina sudca v zložitých prípadoch (hard 

cases) rozhoduje na základe princípov alebo účelov, ktoré nemusia byť súčasťou 

platného (pozitívneho) práva. Z hľadiska pozitivizmu sudca vydá individuálny právny 

akt len na základe noriem – princípov vyjadrených zákonodarcom v platnom práve 

explicitne alebo implicitne.           

 

1.3. Dworkinova koncepcia právnych princípov      

 

Práve Ronald Dworkin, americký právny filozof, vyvolal diskusiu o právnych 

princípoch v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Keďže ide o predstaviteľa 

angloamerického typu právnej kultúry založeného na precedentných rozhodnutiach, kde 

sudca dotvára právo, je jeho teória spojená so sudcovským právom. Avšak značný 

význam predstavuje aj v kontinentálnom právnom systéme. Dôkazom toho je fakt, že 

v neustále prebiehajúcej diskusii o právnych princípoch je to práve jeho teória, o ktorej 

sa najčastejšie polemizuje.        

 Dworkinova koncepcia je založená na kritike právneho pozitivizmu, konkrétne 

teórie významného predstaviteľa právneho pozitivzmu H.L.A. Harta.
49

 Nastoľuje 

otázku, či je možné považovať za súčasť práva aj princípy, ktoré nemajú základ 

v prijatých politických rozhodnutiach (zákonoch, súdnych rozhodnutiach).  

 Dworkin chápe právne princípy (principles) ako súbor štandardov, ktoré sú 

odlišné od právnych pravidiel (rules - v našom ponímaní právne normy), používaných 

spolu s inými štandardmi (napr. politikami) najmä v zložitých prípadoch (hard cases), 

kedy nie sú po ruke žiadne argumenty.
50

 Princípom je teda taký štandard, ktorý sa má 

dodržiavať z hľadiska spravodlivosti (justice), slušnosti (fairness) alebo inej dimenzie 

morálky (morality). Odlišným štandardom je tzv. politika (policy), ktorá si vytyčuje 

nejaký cieľ, ktorého sa má dosiahnuť, napr. zlepšenie ekonomického, politického alebo 

sociálneho stavu spoločnosti. V tejto súvislosti oddeľuje principiálne argumenty 

(arguments of principle), ktoré ospravedlňujú politické rozhodnutia chránením 

                                                 
49

 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, 

str. 9 
50

 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, 

str. 43 a násl. 
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individuálneho alebo skupinového práva,  od politických (arguments of policy), ktoré 

presadzujú kolektívne ciele spoločnosti ako celku.
51

 Ako príklad princípu uvádza 

princíp nikto nesmie mať prospech zo svojho protiprávneho jednania a 

príkladom politiky je, že počet autohavárií sa má znížiť. Dworkin ďalej upozorňuje na 

logický rozdiel medzi právnymi pravidlami a právnymi princípmi.
52

 Právne normy sa 

aplikujú metódou všetko alebo nič, buď daná právna norma platí alebo sa nepoužije, 

resp. pri ich strete sa aplikuje jedna z nich.  Princípy takto nefungujú. V prípade ich 

stretu sa prihliada k ich závažnosti (weight) a sudca musí posúdiť, ktorý z princípov je 

významnejší, dôležitejší. Právne normy túto dimenziu závažnosti nemajú.
53

 Dworkin, na 

rozdiel od Harta a jeho pravidla uznania (podľa ktorého väčšina právnych pravidiel platí 

preto, že ich prijala určitá inštitúcia, ktorá má k tomu právomoc) vidí pôvod právnych 

princípov v pocite vhodnosti, ktorý sa časom sformoval medzi právnikmi aj vo 

verejnosti. Dworkin teda tvrdí, že právne princípy platia a stávajú sa súčasťou práva, 

bez ohľadu na to, či majú inštitucionálnu oporu (napr. zákona).   

 Dworkin medzi inými popisuje aj prípad Riggs v. Palmer, kedy musel súd 

rozhodnúť, či dedič, uvedený v závete svojho starého otca, môže na základe tohto 

závetu dediť, aj keď by kvôli tomu svojho starého otca zabil. Súd v tejto kauze 

rozhodoval na základe argumentu, že pôsobenie a vplyv všetkých zákonov a zmlúv je 

možné ovplyvňovať všeobecnými a zásadnými maximami common law. Ako ďalej 

uviedol, nikomu sa nesmie dovoliť mať prospech z vlastného podvodu, využívania 

vlastného protiprávneho jednania alebo nadobúdať majetok vlastným zločinom.
54

 

    

                                                 
51

 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, 

str. 113-114 
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 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, 

str. 46 a násl. 
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 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, 

str. 49 
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 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. Praha : Oikoymenh, 2001, 

str. 44-45 
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1.4. Rímske právo v súvislostiach s právnymi princípmi    

 

Súkromné právo kontinentálneho európskeho typu právnej kultúry, ktorého 

súčasťou je aj právny systém republiky, vzniklo na historických základoch položených 

v antickom Ríme, kde sa dosiaľ nevysvetliteľným spôsobom  naraz, vlastne z ničoho, 

vytvoril dokonalý systém súkromného práva.
55

 Súkromné právo predstavovalo už od 

svojich začiatkov nástroj k rozvoji osobnosti človeka a k slobodnému utváraniu jeho 

súkromného života. Preto o súkromnom práve nemôžeme hovoriť v starovekom Egypte, 

ani v gréckej polis, kde bol človek chápaný predovšetkým ako súčasť celku
56

, ale ani v 

obdobiach feudalizmu a diktatúr 20. storočia nenapĺňalo svoju skutočnú podstatu.     

 Vývoj rímskeho práva začína vydaním najstaršej rímskej kodifikácie práva, 

Zákona dvanástich dosiek (tabúľ), v polovici 5.storočia pr.n.l., kauzisticky 

upravujúceho právo procesné, rodinné, susedské, dedičské, trestné, správne a v menšom 

rozsahu aj právo obligačné.
57

 Išlo o primitívnu kodifikáciu rímskeho obyčajového práva 

sakrálneho charakteru, pretože v tomto období bol Rím previazaný s náboženstvom 

a tak prvými znalcami práva boli práve kňazi. Ale už v tomto diele je upravená zásada 

obdobná interpretačnej zásade lex posterior derogat priori (zákon neskorší ruší zákon 

skorší).
58

 Vývoj práva ako svetskej a odbornej vedy, predstavovanej úctyhodnou 

činnosťou právnikov a filozofov (vtedy skončil kňažský monopol v utváraní a dotváraní 

práva), začína na prelome 4. a 3. storočia pr.n.l. a je úzko spojený s praxou a s 

riešeniami konkrétnych prípadov. Predpokladá sa, že najstaršie vedecké práce rímskych 

právnikov predstavovali okomentované zbierky praktických prípadov, z ktorých 

postupne vytvárali obecné zásady (princípy) a základné právne pravidlá. Za 

najvýznamnejšie obdobie je treba považovať prvé dve storočia principátu, klasickú 

rímsku jurisprudenciu (1.- pol. 3. storočia n.l.), dobu hospodárskeho a politického 

                                                 
55

 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 1995, str. 46 
56

 ELIÁŠ, Karel; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska pro nový kodex soukromého práva. 1.   

vydání. Praha : Linde, 2001, str. 13 
57

 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo.  2. vydání. Praha : C.H.Beck, 

1995, str. 14 a násl. 
58

 KINCL, Jaromír;URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo.  2. vydání. Praha : C.H.Beck, 

1995, str. 18 
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rozmachu, kedy vznikali dôležité diela rímskych právnikov. Spomeňme len dve 

základné diela z justiniánskeho obdobia, ktoré ako zákony vstúpili v účinnosť v ten istý 

deň, 30.decembra roku 533 a ktoré nechal vypracovať samotný cisár Justinián. Ide 

o Digesta seu Pandectum,
59

 súbor 50 kníh vypracovaných ako reprezentatívny výber 

z klasickej rímskej právnickej literatúry, ohurujúci detailnou kazuistikou (príznačnou 

pre rímske právo) riešenia konkrétnych, praktických problémov a Institutiones seu 

Elementa, súbor 4. kníh významných z hľadiska systému práva, ktoré pojednávali 

o osobách, veciach, súdnom konaní a taktiež o trestnom práve.    

 Už v Digestách, obsahovo zameraných na právo súkromné (a to majetkové 

a rodinné), sa objavujú dodnes aktuálne obecnejšie právne vety (právne zásady), ktoré 

výstižne vyjadrujú právne myšlienky, vzťahujú sa na riešenie konkrétneho problému 

(tzn. nejde len o abstraktné vety). V poslednom titule záverečnej kapitoly Digest 

nazvanom De diversis regulis iuris antiqui (O rôznych pravidlách starého práva),
60

 sú 

výslovne uvedené  zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 

habet“,
61

 „impossibilium nulla obligatio est,
62

 zásada rovnosti „quod ad ius naturale 

attinent, omnes homines aequales sunt
63

 a iné.      

 Právnou filozofickou koncepciou, ktorá ovládala rímske právo, bola idea 

prirodzených práv (M. T. Cicero, L. A. Seneca). Právne zásady  boli uplatňované 

praetorom, ktorý ich využíval v rámci posudzovania prípadov neupravených zákonmi, 

kedy rozhodoval na základe tzv. aequitas (vyššej spravodlivosti) spojenej s ideou 

prirodzených práv. Ius gentium (právo regulujúce styk Rimanov s cudzincami)  

vypĺňalo taktiež zákonné medzery.          

 Právne postavenie človeka je určené dvomi základnými kategóriami, hodnotami 

(postulátmi), ktoré zároveň predstavujú základné princípy súčasného právneho systému. 

Sú to kategórie slobody a rovnosti. Avšak spoločnosť antického Ríma nebola 

vybudovaná na rovnom postavení osobne slobodných ľudí, ale vychádzala zo systému 

                                                 
59

 KINCL, Jaromír;URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo.  2. vydání. Praha : C.H.Beck, 

1995, str. 29, str. 44 a násl. 
60

 WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 15 
61

 nikto nemôže previesť na iného viac práv, než sám má 
62

 nie je možné sa zaviazať k nemožnému 
63

 podľa prirodzeného práva sú si všetci ľudia rovní 
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privilégií určitých skupín osôb, ktorých základ tvorili patria potestas
64

 (prakticky 

neobmedzená otcovská moc nad rodinnými príslušníkmi), manus 
65

 (manželská moc 

muža nad ženou), dominica potestas (moc otca rodiny nad otrokmi) a tzv. kviritské 

vlastníctvo 
66

 (dominium ex iure Quiritum – v zmysle všeobecného právneho panstva, 

ktorého subjektom mohol byť len rímsky občan).   Slobodné a rovné právne postavenie 

bolo priznané len týmto privilegovaným osobám. Súčasný význam pojmu ľudskej 

slobody a rovnosti sa vyvinul až prostredníctvom osvieteneckého myslenia v druhej 

polovici 18. storočia najmä vďaka Veľkej francúzskej revolúcii, ktorej politickým heslo 

bolo sloboda, rovnosť a bratstvo (liberté, égalité,fraternité). 
67

 Tieto heslá boli následne 

premietnuté do zásady „všetko, čo nie je zakázané, je dovolené“. 
68

   

 Moderné súkromné právo vzniká na prelome 18. a 19. storočia v súvislosti 

s rozvojom tržného hospodárstva a politického systému,  kedy bolo nutné vytvoriť nové 

právne podmienky pre uplatnenie slobody indivídua (napr. slobody podnikania). 

V tomto období (osvieteneckom) vznikajú prvé kodifikácie občianskeho práva, medzi 

ktoré patrí francúzsky Code civil z roku 1804,  rakúsky všeobecný občiansky zákonník 

(ABGB) a nemecký občiansky zákonník (BGB) z roku 1896). ABGB odkazuje na 

použitie prirodzený právnych zásad v § 7, v krajných prípadoch, kedy nie je možné 

použiť ani analógiu.
69

           

 

1.5. Zásada rovnosti ako metóda súkromnoprávnej regulácie 

 

Z hľadiska systému práva je rímske právo pôvodcom triedenia práva na právo 

verejné a  právo súkromné, ktoré označujeme ako dualizmus práva verejného 

a súkromného, aj keď k takémuto systematickému členeniu došlo až v nasledujúcom 

vývoji. Rímske právo teda rozlišovalo ius publicum (právo verejné), týkajúce sa 
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záležitostí rímskeho štátu a ius privatum (právo súkromné), smerujúce k prospechu 

jednotlivcov. Takto je charakterizovaná Ulpiánová záujmová teória, ktorá vidí kritérium 

tohto delenia v záujme sledovanom v danom právnom vzťahu, teda v právnej norme.
70

 

Táto teória je však nepresná, pretože verejný a súkromný záujem často nie sú 

protikladmi, prelínajú sa,  tendujú k jednote a v niektorých prípadoch je ťažké rozlíšiť, 

ktorý záujem sa ochraňuje. Na uplatnení individuálnych, ale aj skupinových záujmov 

v súkromnoprávnej oblasti a  na zaistení ich právnej ochrany je verejný záujem 

z hľadiska potrieb rozvoja spoločnosti.
71

 Tak aj v prípade základného vecného, 

absolútneho vlastníckeho práva existuje možnosť ingerencie verejného záujmu do tohto 

práva (zákonné obmedzenia plynúce zo susedských práv podľa § 127 občianskeho 

zákonníka, možnosť vyvlastnenia).
72

      

 V ďalšom vývoji boli vypracované ďalšie teórie, ktoré sa snažili nájsť presnejšie 

kritéria oddeľujúce verejné a súkromné právo. Medzi ne patrí aj teória subordinačná, 

mocenská (teória nadriadenosti a podriadenosti), ktorej kritériom odlíšenia je fakt, že vo 

sfére verejného práva je občan podriadený štátu (štát má oprávnenie autoritatívne 

jednostranne ukladať povinnosti a zakladať práva), pričom v sfére práva súkromného sa 

vzťahy nadriadenosti a  podriadenosti neuplatňujú. Avšak aj v súkromnom práve 

existujú takéto vzťahy, napr. vzťahy rodičov k deťom, pracovne právne vzťahy) 

a zároveň aj niektoré verejnoprávne vzťahy môžu byť založené zmluvne (inštitút 

narovnania medzi pachateľom trestného činu a poškodeným v trestnom práve).
73

  

  Treťou teóriou je organická teória (teória subjektov), ktorá považuje za 

rozhodujúce kritérium charakter subjektu právneho vzťahu ako „verejného zväzu“ 

(štátu, obce alebo inej právnickej osoby verejného charakteru) alebo ako člena 

verejného zväzu. Ak sa teda aspoň jeden subjekt právneho vzťahu stal jeho subjektom 

z dôvodu výkonu funkcie verejného zväzu alebo z dôvodu svojho členstva vo verejnom 

zväze, pôjde o právo verejné. Ak sa ním stal nezávisle na týchto skutočnostiach, ide 
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o súkromné právo.
74

        

 V kontinentálnych právnych poriadkoch bolo dosiahnuté zhody v delení práva 

na verejné a súkromné, ale to neplatí o kritériu tohto rozdelenia, pretože žiadne z týchto 

teórií neobstála sama o sebe.
75

       

 Zásada rovnosti predstavuje takéto kritérium rozlíšenia práva verejného 

a súkromného a je označovaná za metódu právnej regulácie.
76

 Metóda súkromnoprávnej 

regulácie predstavuje špecifický spôsob právnej regulácie, ktorý vyjadruje povahu 

a mieru pôsobenia jednotlivých subjektov právneho vzťahu na vznik a obsah tohto 

vzťahu.
77

           

 Pre právo verejné je tak charakteristické, že jeden subjekt právneho vzťahu 

vystupuje voči druhému subjektu ako nositeľ verejnej zvrchovanej moci(má teda 

silnejšiu pozíciu), ktorý autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb, 

tj. môže druhému subjektu jednostranne ukladať povinnosti a zakladať práva 

v prípadoch stanovených zákonom a spôsobom, ktorý stanoví zákon. Obsah 

verejnoprávneho vzťahu sa vytvára na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci, teda 

nezávisle na vôli súkromnej osoby. Pre verejné právo je tak príznačná donucujúca 

kogentná úprava právnych noriem, od ktorých sa nedá odchýliť.   

 Súkromné právo je založené na rovnosti subjektov, ktorá sa prejavuje v tom, že 

žiadny zo subjektov daného právneho vzťahu nemôže tomu druhému jednostranne 

ukladať povinnosti, pripadne zakladať práva, ďalej v prípade vzniku konfliktu medzi 

subjektmi právneho vzťahu sa musia obrátiť na súd, pretože platí zásada nemo iudex in 

causa sua (nikto nemôže byť sudcom vo svojej vlastnej veci). Zásada rovnosti 

subjektov implikuje autonómiu vôle subjektov (privátna autonómia), to znamená, že je 

na vôli každého z nich, či na seba vezme nejakú povinnosť, resp. či sa stane subjektom 

istého práva. Súkromnoprávne vzťahy majú prevažne zmluvný základ. Preto v oblasti 

súkromného práva prevažuje dispozitívna úprava.      

 Delenie práva na verejné a súkromné je teda delením podľa obsahu, predmetu 
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a povahy regulovaných právnych vzťahov. Ku súkromnoprávnym odvetviam teda 

radíme právo občianske (často stotožňované s právom súkromným), obchodné, rodinné, 

pracovné a medzinárodné právo procesné. V súčasnosti je tento dualizmus uplatňovaný 

len v kontinentálnom európskom type právnej kultúry. Angloamerické „common law“ 

nepozná delenie práva na právo verejné a súkromné.     
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2. Zvláštna časť 
 

 

2.1. Zásady súkromného práva – všeobecná charakteristika 

 

Pojem zásady súkromného práva nezahŕňa všetky zásady, ktoré sa uplatňujú 

v jednotlivých odvetviach súkromného práva. Ide o tie všeobecné zásady, ktoré 

vychádzajú zo všeobecného hodnotového základu súkromného práva, teda 

z občianskeho práva a vzťahujú sa na ostatné súkromnoprávne odvetvia v miere, v akej 

aj pre ne platí metóda súkromnoprávnej regulácie.
78

 Predstavujú nástroje, ktoré na 

rôznej formulačnej a normatívnej úrovni, ale na vysokej úrovni všeobecnosti, vyjadrujú 

základné hodnoty celého súkromného práva. Pričom niektoré z nich ani nemusia mať 

normatívnu štruktúru (napr. individuálna autonómia), ale vyjadrujú základné všeobecné 

hodnoty, ktoré musia rešpektovať jednotlivé odvetvia súkromného práva. Na druhej 

strane napr. zásada dispozitívnosti má klasickú štruktúru právnej normy.   

 Plnia funkciu stabilizátora právneho poriadku. Významná úloha zásad 

súkromného práva spočíva v ich pružnosti. To znamená, že dokážu flexibilne reagovať 

na spoločenské zmeny, ktoré prostredníctvom interpretácie následne vtiahnu do práva. 

Sú používané pri príprave nových právnych predpisov, ale aj pri aplikácii práva. Sú 

charakteristické svojou stálosťou a nezávislosťou na zmenách právnych predpisov. 

Dôležitú úlohu zohrávajú aj v pripravovanej rekodifikácii súkromného práva, ktorej 

ideovým zdrojom je vládny návrh občianskeho zákonníka z roku 1937. Ten mal 

zmodernizovať ABGB. Základnou zásadou pre nový občiansky zákonník je zásada 

autonómie vôle, keďže ústrednom maximou celého súkromného práva je autonómia 

osoby,
79

 ktorá je chránená aj na ústavnej úrovni v článku 1 Listiny, ktorý stanoví, že 

„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti aj v právach.“ Súkromné právo má teda slúžiť 

človeku ako prostriedok k presadzovaniu jeho slobody v zmysle utvárania súkromného 

života. Za prvý a hlavný princíp pripravovanej kodifikácie je teda považovaná zásada 

                                                 
78

 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydanie. Brno : Masarykova univerzita, 1998, str. 9 
79

 ELIÁŠ, Karel. Osnova nového občanského zákonníku z hledisek systematických a strukturálních. In 

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; TICHÝ, Luboš. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci 

občanského práva. Praha : ASPI, 2007, str. 157 
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autonómie vôle.
80

  Návrh nového občianskeho zákonníku sa dovoláva zásad všeobecne 

uznaných za prirodzené právne zásady, teda zásad uznaných v spoločnosti za 

spravodlivé  a rozumné.
81

 Zásady súkromného práva sú základom súkromnoprávnej 

regulácie a koordinujú práve normy. Právny poriadok je vo svojej podstate nástrojom ku 

presadeniu dvoch základných zásad súkromného práva, ktoré predstavujú zásada 

autonómie vôle spolu so zásadou rovnosti.      

 Z hľadiska sféry pôsobenia zásady v systéme práva môžeme rozlišovať  

o  všeobecné právne zásady 

o  zásady súkromného práva a zásady verejného práva 

o  zásady jednotlivých právnych odvetví 

o  pododvetvové zásady 
82

        

 

Nasledovný prehľad zásad súkromného práva nie je usporiadaný podľa dôležitosti 

jednotlivých zásad, pretože neexistencia, resp. neuplatňovanie ktorejkoľvek z nižšie 

popisovaných zásad by malo nedozerné negatívne následky (možný kolaps a chaos 

v celom právnom systéme) v rámci doktríny demokratického právneho štátu, zásady 

právnej istoty a slobody indivídua. Uvedenie zásady autonómie vôle na prvom mieste je 

však dané tým, že sloboda človeka predstavuje axióm a základ súkromnoprávnej 

regulácie, ktorá smeruje k presadeniu, čo najväčšej miery slobody človeka, od ktorej sa 

odvíjajú ďalšie zásady. Avšak ako bude popísané nižšie ani sloboda sama o sebe 

nemôže byť absolútna a ku svojmu naplneniu vyžaduje aplikáciu ďalších zásad 

súkromného práva. Zásada autonómie vôle je taktiež považovaná za prvú zásadu 

v rámci rekodifikácie súkromného práva.       

         

                                                 
80

 Dôvodová správa ku vládnemu návrhu občianskeho zákonniku z roku  2011, str.598, dostupná z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf) 
81

 ELIÁŠ, Karel. Osnova nového občanského zákonníku z hledisek systematických a strukturálních. In 

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; TICHÝ, Luboš. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci 

občanského práva. Praha : ASPI, 2007, str. 162 
82

 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydanie. Brno : Masarykova univerzita, 1998, str. 32 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
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2.2.  Zásada autonómie vôle         

  

Zásada autonómie vôle patrí medzi najvšeobecnejšie princípy, ktoré sú legislatívne 

nezmeniteľné (rovnako ako napr. zásada rovnosti, neminem laedere alebo pacta sunt 

servanda). Autonómia vôle sa považuje za kritérium odlíšenia súkromnoprávnych 

a verejnoprávnych vzťahov, ale zároveň (a hlavne) za kritérium, ktoré oddeľuje 

jednotlivé odvetvia súkromného práva.
83

 Teda práve rozsah, v akej miere sa skutočne 

uplatňujú formálne uznané zásady rovnosti a autonómie v odvetviach súkromného 

práva, je dôvodom, prečo ich odlišujeme. Najširšie je uplatňovaná v občianskom, 

zmluvnom záväzkovom práve. V pracovnom a rodinnom práve sa často užíva 

ingerencie štátnej moci do týchto vzťahov prostredníctvom kogentných noriem za 

účelom ochrany slabšej strany a vyrovnania právnych pozícií daných subjektov 

(zamestnancov, detí). V obchodnom práve taktiež dochádza k publicizácii (aj kvôli 

harmonizačným povinnostiam), teda k využívaniu kogentných noriem, najmä v úprave 

práva obchodných spoločností (úprava obchodného registra alebo účtovníctva). Avšak 

zároveň sa zdôrazňuje úloha spoločenskej zmluvy, resp. stanov.
84

 Zmluvná sloboda 

býva obmedzovaná aj v práve občianskom v rámci napr. v rámci ochrany slabšej strany 

(úpravou spotrebiteľských zmlúv),       

 Prostredníctvom autonómie vôle sa premieta do súkromnoprávnych vzťahov 

ústavný princíp slobody človeka garantovaný čl. 1 Listiny, ktorá stanoví, že ľudia sú 

slobodní a rovní v dôstojnosti aj v právach.
85

 Už z tohto ustanovenia môžeme dovodiť 

samotnú slobodu človeka. Zo slobody derivujeme pojem individuálna (osobná) 

autonómia,
86

 ktorá znamená, že každý človek môže utvárať svoj život na základe 

slobodnej (autonómnej) vôle (napr. uzatvoriť zmluvu, spísať závet, uzatvoriť sobáš 

apod.). Ústavne je ďalej zásada autonómie vôle zaručená v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR 

a v čl. 2 odst. 3 Listiny, ktoré zhodne stanovia nasledovné „Každý môže činiť, čo nie je 

zákonom zakázané, a nikto nesmie byť nútený činiť, čo zákon neukladá.“
87

 Zásada 

                                                 
83

 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydanie. Brno : Masarykova univerzita, 1998, str. 45-47 
84

 ČERNÁ, Stanislava. Uplatnění zásady autonomi vůle jako základní zásady soukromého práva v právu 

obchodních společností. In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; TICHÝ, Luboš. Sborník statí z diskusních 

fór o rekodifikaci občanského práva. Praha : ASPI, 2007, str. 63 
85

 Ústavný zákon č. 2/1993 Sb., čl. 1. Listiny základných práv a svobod 
86

BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. In HAVEL, Bohumil; PIHERA, Vlastimil (eds). Soukormé právo 

na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň : Aleš čeněk, 2010, str. 29 a násl 
87

 Ústavný zákon č. 1/1993 Zb., čl. 2 odst. 4, Ústava Českej republiky, v znení neskorších predpisov 
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autonómie vôle (zásada individuálnej alebo súkromnej autonómie, privátna autonómia) 

vyjadruje širokú možnosť utvárania súkromnoprávnych vzťahov podľa slobodnej vôle 

fyzických a právnických osôb a zároveň možnosti ich realizácie (právnymi úkonmi, ale 

aj faktickým chovaním – napr. užívanie veci vlastníkom), zmeny alebo zrušenia.
88

  

´ Subjekt súkromnoprávneho vzťahu má teda slobodu (autonómiu) rozhodnúť sa :   

o  či uskutoční určité právne relevantné chovanie alebo nie 

o  kto bude adresátom tohto chovania (ak nejde o faktické chovanie) 

o  aký bude obsah právne relevantného chovania 

o  akú formu bude mať právne relevantné chovanie   

 

O svojich právach a povinnostiach teda rozhoduje sám, z vlastnej vôle. Sám sa  

rozhodne, či sa stane subjektom daného práva alebo či si sám založí nejakú právnu 

povinnosť. Je treba upozorniť na nález Ústavného súdu, z ktorého plynie, že štát ako 

subjekt súkromnoprávneho vzťahu nemá úplnú autonómiu vôle, pretože sa musí vždy 

riadiť zákonom.
89

 Avšak skutočnou slobodou je len sloboda rovná, teda taká, ktorá 

garantuje rovnakú možnosť presadzovania vlastných záujmov. Rovnosť podmieňuje 

slobodu, ide o komplementárne pojmy. Princíp autonómie vôle má svoje špecifické 

prejavy a z tohto hľadiska môžeme rozlišovať autonómiu vlastnícku, zmluvnú, 

testovaciu, ale aj autonómiu rozvíjať osobnosť človeka.
90

 Zmluva je najčastejším 

právnym úkonom, ktorým vznikajú, menia sa a zanikajú súkromnoprávne vzťahy.  

 Subjekty súkromnoprávnych vzťahov si ďalej slobodne určujú obsah právnych 

vzťahov, najmä v rámci zmluvnej slobody. Konkrétne si teda môžu vybrať zmluvný typ 

upravený v občianskom zákonníku alebo v inom právnom predpise (ide teda o zmluvy 

výslovne upravené, nominátne), ale zároveň môžu podľa § 51 obč. zák. uzatvárať aj 

nepomenované (výslovne neupravené, inominátne) zmluvy a tak môžu uspokojovať 

svoje rozličné záujmy, na ktoré zákonodarca nepamätal. Inominátne zmluvy sa budú 

primárne riadiť obsahom týchto (nepomenovaných) zmlúv, ktorý si určili strany (tj. lex 

                                                                                                                                               
    Ústavný zákon č. 2/1993 Zb., čl. 2 odst. 3 Listina základných práv a slobôd, v znení neskorších 

predpisov 
88

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

univerzita, 2010, str. 87 
89

 Nález Ústavného súdu  zo dňa 26.11.2008,  sp.zn. II. Pl ÚS 446/2008 dostupný z 

(http://www.mvcr.cz/soubor/sb145-08-pdf.aspx) 
90

 KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiři; DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. 

Praha : ASPI, 2005, str. 52 
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contractus). Ak však nejakú otázku nebude zmluva upravovať, budú sa riadiť úpravou 

zmluvného typu, ktorý je jej najbližší. Nepomenované zmluvy však nesmú byť 

v rozpore s obsahom alebo účelom občianskeho zákonníka. V pracovnom práve sú však 

účastníci  v tomto smere obmedzený, pretože nemôžu uzatvoriť zmluvu, ktorá nie je 

výslovne upravená v zákonníku práce.        

 Z hľadiska voľby formy právneho úkonu, občiansky zákonník pripúšťa, aby si 

subjekty právneho vzťahu dohodou sami určili formu právneho úkonu. Všeobecne platí 

v občianskom práve zásada neformálnosti právnych úkonov, ale v niektorých prípadoch 

občiansky zákonník vyžaduje písomnú formu
91

 alebo formu notárskeho zápisu.
92

  

           

 Na druhej strane je autonómiu vôle (na rozdiel od filozofického ponímania 

slobody človeka) závislá na právnom poriadku a na právnych normách. Preto napríklad 

zmluvná autonómia nesmie byť v rozpore s kogentnými normami,  ktoré určité jednania 

výslovne zakazujú, resp. je obmedzovaná v prípadoch existencie iného základného 

práva (napr. prostredníctvom generálnych klauzúl, ako sú dobré mravy alebo zákaz 

zneužitia práva) alebo stanovia určité povinnosti (napr. informačné povinnosti ako je v 

§ 54b obč. zák.). 
93

         

 Obsah svojho právne relevantného chovania si teda subjekt právneho vzťahu 

určuje na základe zásady všetko je dovolené, čo nie je zakázané. Subjekty 

súkromnoprávnych vzťahov sa teda nesmú odchýliť od kogentných právnych noriem, 

nesmú takéto normy obchádzať, ani jednať v rozpore s dobrými mravmi. V právnom 

poriadku sa vyskytujú aj prípady kontraktačnej povinnosti, kedy zákon stanoví 

povinnosť uzavrieť zmluvu (napr. povinnosť uzavrieť rôzne druhy poistných zmlúv).
94

 

Zmluvná sloboda je ďalej obmedzovaná mocenskou štruktúrou spoločnosti,
95

 ktorá sa 

prejavuje napr. v zmluvách uzatváraných medzi podnikateľmi (dodávateľmi -  
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 podľa § 46 odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,. vyžaduje 

písomnú formu u zmlúv o prevode nehnuteľností,  v ktorých zároveň musia byť prejavy účastníkov na tej 

istej listine (§46 odst.2 obč. zák.) 
92

 typicky u zmlúv uzatváraných medzi manželmi ( týkajúcich sa napríklad rozšírenia alebo zúženia 

spoločného majetku) v rámci spoločného imania manželov, kde zákon vyžaduje pod sankciou neplatnosti 

formu notárskeho zápisu, napr. § 143a odst.1 , §147 obč. zák. 
93

 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6.11.2007, sp.zn. II.ÚS 3/06, dostupný z NALUS 

(http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=56863&pos=1&cnt=5&typ=result) 
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 HURDÍK, Jan; LAVICKÝ, Petr. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno : Masarykova 

univerzita, 2010, str. 89 a násl. 
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profesionálmi) a spotrebiteľmi, ktorý sú objektívne slabšou stranou tohto právne 

vzťahu. Za tejto situácie je úlohou práva vyrovnávať nerovné východiskové pozície 

subjektov právnych vzťahov. Hovoríme teda o ochrane slabšej zmluvnej strany, o ktorej 

bude pojednávané nižšie.        

 Návrh nového občianskeho zákonníku pokladá za prvý princíp súkromného 

práva práve zásadu autonómie vôle a uprednostňuje ju tak pred zásadu rovnosti. 
96

 

Dokladom toho je podľa jeho autorov fakt, že medzi fyzickými a právnickými osobami 

existuje prirodzená nerovnosť, čo sa prejavuje napr. v oblasti osobnostných práv alebo 

v rámci ochrany slabšej strany. Ďalej vychádza z téze, že prirodzená sloboda človeka 

má prednosť pred štátom. Štát teda nie je tvorcom, ale ochrancom slobody človeka. 

Autori ďalej argumentujú článkom 8 Listiny, ktorá tiež osobnú slobodu zaručuje, ale 

nedáva ju. Ustanovenie § 3 odst.1 vládneho návrhu nového občianskeho zákonníku 

stanoví, že súkromné právo chráni dôstojnosť a slobodu človeka aj jeho prirodzené 

právo bráť sa o vlastné šťastie a šťastie jeho rodiny alebo ľuďmi jemu blízkych takým 

spôsobom, ktorým nepôsobí bezdôvodnú ujmu druhým.
97

 Návrh teda zabezpečuje , čo 

najširší priestor pre uplatňovanie individuálnej (privátnej) autonómie.   

      

2.3.  Zásada všetko je dovolené, čo nie je zákonom zakázané.    

           

Zásada všetko je dovolené, čo nie je zákonom zakázané vyjadruje mieru v akej 

štát garantuje a chráni všeobecnú ľudskú slobodu. Ide o základnú kompetenčnú normu, 

ktorou sa skutočne presadzuje zásada autonómie vôle.
98

 Úzko súvisí so zásadou 

autonómie vôle, ale sama o sebe nezaručuje slobodu súkromnoprávnym subjektom. Je 

dôsledkom všeobecného princípu slobody, avšak má formálnejší ráz a slobodu človeka 

môže významne obmedzovať kogentnou právnou úpravou.  Zásada všetko je dovolené, 

čo nie je zákonom zakázané je legislatívnym a interpretačným prostriedkom, ako 
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 Dôvodová správa ku vládnemu návrhu občianskeho zákonniku z roku  2011, str.598, dostupná z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf) 
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 Vládny návrh občianskeho zákonníku z roku 2011, § 3 odst. 1, dostupný z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf)  
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 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydanie. Brno : Masarykova univerzita, 1998, str. 54 
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stanoviť hranice dovoleného a nedovoleného chovania.
99

 Netvrdí to, že sa každý môže 

chovať ako chce, ale že každý môže činiť len to, čo zákon nezakazuje. V práve 

samotnom platia dve základné modality „dovolené – nedovolené“, tretia možnosť 

neexistuje.
100

 To znamená , že právo je v tomto zmysle úplné pretože, o ktoromkoľvek 

ľudskom chovaní, ktoré nie je zakázané právnym predpisom platí, že je právom 

dovolené. Akékoľvek ľudské chovanie je teda z hľadiska práva buď dovolené alebo 

nedovolené (zakázané). Pričom zákonný zákaz nemusí byť len výslovný, ale môže 

vyplývať implicitne z príkazov (ak je určité chovanie zákon prikázané, vyplýva z toho 

zákaz iného chovania) alebo z dovolení (ak je zákonom výslovne dovolené len určité 

chovanie, plynie z toho aj zákaz chovania iného).
101

 Ústavným prameňom tejto zásady 

je čl. 2 odst.4 Ústavy ČR a čl. 2 odst.3 Listiny, ktoré ju zhodne formulujú tak, že „každý 

môže činiť, čo nie je zákonom zakázané, a nikto nesmie byť nútený činiť, čo zákon 

neukladá.“
102

           

 Pre uplatňovanie štátnej moci však Ústava ČR v čl. 2 odst.3 a Listina v čl. 2 

odst.2 stanoví dôležitý princíp opačného významu - všetko je zakázané, čo nie je zákon 

dovolené („štátnu moc je možné uplatňovať len v prípadoch a v medziach zákonom 

stanovených, a to spôsobom, ktorý zákon stanoví“). A práve spôsob uplatňovania 

štátnej moci tieto kontrárne zásady odlišuje. V prvom prípade ide o nepriame 

uplatňovanie, pretože vo vzťahoch súkromného práva štát na začiatku ponecháva 

subjektom slobodnú autonómiu, aby si upravili vzájomné pomery, až potom ich môže 

sankcionovať. V prípade opačného princípu „všetko je zakázané, čo nie zákonom 

dovolene“ ide o priame uplatňovanie štátnej moci štátnymi orgánmi vo verejnoprávnych 

vzťahoch. Osoby verejného práva teda môžu činiť len to, čo zákon stanoví. Nemôžu 

ukladať povinnosti bez zákonného zmocnenia. Je tomu tak preto, že nemajú slobodu 

(v zmysle slobody človeka), ale majú zákonom kogentne vymedzenú taxatívnu 

pôsobnosť.
103

 Zásada všetko je dovolené, čo nie je zákonom zakázané býva taktiež 

                                                 
99

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

univerzita, 2010, str. 96  
100

 KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co je zakázano. Právník, 1990, č.1 , str. 24.  

 
101

 KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co je zakázano. Právník, 1990, č. 1, str. 24-25 
102

 Ústavný zákon č. 1/1993 Sb., čl. 2 odst.4 Ústavy Českej republiky 

      Ústavný zákon č. 2/1993 Sb., čl. 2 odst.3 Listiny základných práv a slobôd 
103

 KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co je zakázano. Právník, 1990, č.1  str.30. 



 32 

považovaná za metódu súkromnoprávnej regulácie.      

   

2.4.  Zásada rovnosti         

 

Zásada rovnosti je úzko viazaná na slobodu človeka, resp. na zásadu autonómie 

vôle. Axióm slobody je neodmysliteľný od rovnosti.
104

 Obe tieto zásady, resp. hodnoty, 

sú existenčne a funkcionálne previazané.
105

 Navzájom sa podmieňujú, podporujú, ale 

zároveň sú v neustálom konflikte.
106

 Sloboda nemôže existovať bez rovnosti, inak by 

bola slobodou len pre niekoho a neslobodu pre ostatných.
107

 Zatiaľ čo sloboda 

predstavuje individuálne axiomatické hodnotové východisko súkromnoprávnej úpravy, 

rovnosť je jej derivátom a predstavuje sociálny (vzťahový) prvok. 
108

  

 Ústavný súd vzťah týchto dvoch hodnôt (zásad) vymedzuje tak, že sloboda je 

obsahovo daná priamo podstatou jednotlivca, pričom rovnosť spravidla vyžaduje 

„medzičlánky“ a reláciu k inej sociálnej hodnote.
109

 J. Hurdík opisuje ich vzťah 

nasledovne: apriórna sloboda sa konfrontuje s požiadavkami rovnosti, aby následne 

dosiahla svojho cieľa vo  vyváženosti individuálnej (slobodnej) a sociálnej (založenej na 

rovnosti) pozície, teda v spravodlivosti, ekvite a rovnováhe zúčastnených záujmov.
110

 

V spoločnosti prirodzene existuje faktická nerovnosť medzi osobami a aj preto 

vnímame rovnosť jednak ako cieľovú kategóriu, ale aj ako rovnosť východiskových 

pozícií. Napr. právny vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom je z hľadiska ich 

východiskových pozícií vzťahom nerovným, a to z dôvodu profesionality dodávateľa. 
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Ďalším príkladom takejto nerovnosti je vzťah dieťa – rodič, kedy sa pre obmedzenú 

spôsobilosť k právnym úkonom u detí nahradzuje ich vôľa vôľou rodičov. Práve preto 

právo musí túto nerovnosť vyrovnávať užitím ochranných a kogentných ustanovení 

(napr. v spotrebiteľských zmluvách), ktorými chráni jej východiskové právne 

postavenie, s cieľom dosiahnutia rovného postavenia.    

Zásada rovnosti nachádza svoje vyjadrenie v ústavnom poriadku a môžeme ju 

u tak označiť za ústavný princíp. Čl. 1 Listiny základných práv a slobôd stanoví, že 

ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti aj v právach.
111

 Prejavom tohto princípu je 

taktiež čl. 3 odst. 1 Listiny,
112

 ktorý stanoví, že „základne práva slobody sa zaručujú  

všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, 

politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 

k národnostnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia“, ale aj čl. 

4 odst. 3 Listiny stanoví, že zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť 

rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú stanovené podmienky“.
113

 Obdobné 

ustanovenia nájdeme v čl. 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických 

právach a v čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. A práve 

týmito ochrannými ustanoveniami sa dostávame k jednému zo špecifických prejavov 

tejto zásady, ktorým je zákaz diskriminácie.       

 Zákaz diskriminácie predstavuje užší pojem než všeobecná rovnosť, pričom 

kontrárnym pojmom diskriminácie nie je rovnosť, ale rovné zaobchádzanie, resp. rovné 

príležitosti.
114

 Rovné zaobchádzanie vyžaduje, aby porovnateľné situácie neboli 

posudzované odlišne a zároveň, aby odlišné situácie neboli posudzované obdobne, 

okrem prípadu, kedy by bolo takéto posudzovanie objektívne ospravedlnené.   

 Je však treba upozorniť, že ako zásada rovnosti, tak aj zákaz diskriminácie nie sú 

chránené samy o sebe, ale len v súvislosti s porušením iného základného práva alebo 

slobody garantovaných ústavným poriadkom [napr. niektorého z politických práv alebo 
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práva vlastniť (nadobúdať) majetok].
115

      

 Rovnosť hmotnoprávneho postavenia subjektov je typická v zásade pre celé 

súkromné právo, ale platí to najmä o práve občianskom a obchodnom. Pozitívne ju 

upravuje občiansky zákonník v § 2 odst.2 formuláciou „V občianskoprávnych vzťahoch 

majú účastníci rovné postavenie“. Toto ustanovenie je považované za metódu 

občianskoprávnej (ale v zásade aj súkromnoprávnej) regulácie, ktorá charakterizuje 

špecifiká danej úpravy.
116

 V dôsledku rovnosti subjektov súkromnoprávneho vzťahu 

žiadny z nich nemôže druhému subjektu (ale ani tretej osobe na vzťahu nezúčastnenej) 

sám jednostranne založiť právo ani uložiť povinnosť bez dohody, s výnimkou prípadov, 

kedy práva a povinnosti stanoví zákon sám. Ak vznikne medzi subjektmi právneho 

vzťahu spor,  platí tu rímskoprávna zásada nemo iudex in casua sua,  nikto nemôže byť 

sudcom vo svojej veci, resp. žiadny zo subjektov súkromnoprávneho vzťahu nemôže 

autoritatívne rozhodovať o právach a povinnostiach plynúcich z týchto vzťahov. 

Rozhodovanie týchto sporov náleží výlučne k tomu povolaným štátnym orgánom 

(súdom), prípadne iným subjektom (napr. rozhodcom). Táto zásada je v porovnaní so 

zásadou rovnosti užšia, vzťahuje sa len na právne vzťahy a zakazuje jeho subjektu 

jednostranne rozhodovať o právach a povinnostiach druhej strany. Zásada rovnosti je 

širšia a zakazuje akékoľvek záväzné príkazy medzi súkromnými osobami.
117

  

 Avšak pod pojmom rovnosti si nemôžeme predstavovať rovnosť absolútnu 

(všeobecnú, teda rovnosť všetkých), a to ani v práve súkromnom.
118

  Rovnosť je treba 

ponímať ako rovnosť relatívnu, ktorá si vytyčuje dve základné požiadavky. Prvá 

požiadavka predpokladá, že právo nebude bezdôvodne zvýhodňovať alebo 

neznevýhodňovať jedných pred druhými
119

 a tak vyžaduje, aby právne rozlišovanie 

medzi subjektmi v prístupnosti k určitým právam nebolo predmetom ľubovôle zo strany 

                                                 
115

 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. júna 1995 sp.zn. Pl. ÚS 4/95.  Citované z 

(http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=28004&pos=1&cnt=5&typ=result) Ďalej tiež   

Nález Ústavného súdu  Českej republiky zo dňa 08.11.1995, sp.zn. Pl. ÚS 5/95. Citované z 

(http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=28005&pos=1&cnt=4&typ=result)  
116

 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydanie. Brno : Masarykova univerzita, 1998, str. 18. 

Ďalej tiež FIALA, Josef a kol. Občanské právo. Praha : Aspi, 2006, str. 3 
117

WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého práva.1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2006, str. 143 a násl.  
118

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

univerzita, 2010, str. 114  
119

 Nález Ústavného súdu zo dňa 29.01.2008, sp.zn. Pl. ÚS 72/06.   Citované z 

(http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=57862&pos=1&cnt=6&typ=result) 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=28004&pos=1&cnt=5&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=28005&pos=1&cnt=4&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=57862&pos=1&cnt=6&typ=result


 35 

zákondarcu. 
120

 Druhá požiadavka postuluje neprípustnosť porušenia základných práv 

a slobôd garantovaných ústavnoprávnou úpravou pri odlišovaní subjektov 

zákonodarcom.
121

 Odlišovacie kritéria teda musia byť ústavnoprávne akceptovateľné. 

           

 Zo zhora uvedeného plynie, že zo zásady rovnosti, teda z ustanovenia § 2 odst.2  

obč. zák. odvodzujeme aj zásadu ochrany práv tretích osôb. Za tretie osoby považujme 

tie, ktoré aktívne alebo právne relevantne pasívne nepodieľali na vzniku právneho 

vzťahu ani nie sú jeho subjektmi. Pri ich ochrane ide o to, aby neboli začleňovaní proti 

ich vôli do právnych vzťahov, a to ani prostredníctvom uloženia povinnosti, ale ani 

založením oprávnenia.
122

 V tejto súvislosti súvisí zásada ochrany práv tretích osôb 

zároveň dotýka zásady právnej istoty. So zásadou ochrany práv tretích osôb sa 

stretávame najmä u práv relatívnych (obligačných), kde sú subjekty určené 

individuálne. V prípade absolútnych práv (typicky právo vlastnícke), kde oprávneniu 

určitého subjektu odpovedá povinnosť všetkých ostatných ho nerušiť vo výkone tohto 

práva, sú tretie osoby chránené, napr. prostredníctvom zákazu zneužitia práva alebo 

obecnou povinnosťou nikomu neškodiť (neminem laedere). 
123

  pojmovo nemôžeme 

hovoriť o tretích osobách.        

 Zásada rovnosti je považovaná za kritérium odlíšenia práva verejného 

a súkromného. Pre verejné právo je charakteristická nerovnosť subjektov a existencia 

vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Jeden zo subjektov daného vzťahu vždy 

vystupuje ako nositeľ verejnej moci, a tým ako silnejší subjekt, ktorý má právo 

autoritatívne a jednostranne rozhodovať o právach a povinnostiach druhých subjektov. 

Súkromné právo sa vyznačuje rovnosťou jeho subjektov.   

            

 Aj to jeden z dôvodov, pre ktoré dôvodová správa k návrhu nového občianskeho 

zákonníku uprednostňuje a za svoju prvú a základnú zásadu prehlasuje autonómiu vôle, 

ktorá je základom konštrukcie súkromného a občianskeho práva. Podľa dôvodovej 
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správy zásada rovnosti „deformuje poňatie súkromných práv a povinností tým, že vedie 

k záveru o rovnom právnom postavení fyzických a právnických osôb.“
124

 Ako sa v nej 

ďalej uvádza, akcent na zásadu rovnosti zastiera prirodzenú nerovnosť medzi fyzickými 

a právnickými osobami, pretože principiálne človek a právnická osoba nemôžu byť 

nikdy v rovnom právnom postavení, napr. preto, že človek ma nezadateľné prirodzené 

práva, ktoré sú limitom pre zákon. Pozitívne právo musí uznať právnu osobnosť 

človeka. Právnická osoba je len umelý organizačný útvar vytvorený človekom, ktorý 

slúži jeho záujmom a pozitívne právo jej právnu osobnosť nemusí poskytnúť, ale iba 

môže. Najvýraznejšie je badať tuto nerovnosť napr. u osobnostných práv, ale aj vo sfére 

práv majetkových. Naopak „rovnejšie“ postavenie sa uplatňuje najmä u vecných 

a obligačných práv. Ďalším problémom z pohľadu dôvodovej správy je skutočnosť, že 

zdôrazňovaním zásady rovnosti sa zabúda na zásadu ochrany slabšej strany.
125

 Platný 

občiansky zákonník, spolu s celou radou autorov, naopak považuje za svoju základnú 

zásadu princíp rovnosti.
126 

 

2.5.  Zásada dispozitívnosti         

 

Zásada dispozitívnosti právnej úpravy je výrazom toho, že v daných právnych 

vzťahoch disponujú ich subjekty vyššou mierou autonómie vôle. Z toho plynie, že sa 

uplatňuje hlavne v občianskom práve, ktoré smeruje k presadeniu, čo najväčšej miery 

individuálnej autonómie jedinca. Táto zásada vytvára priestor pre slobodné 

rozhodovanie subjektov súkromného práva, teda pre autonómiu vôle. Na rozdiel od 

zásady autonómie vôle sa nedovoláva mimoprávnych hodnôt, ale ide o zásadu 

adresovanú zákonodarcovi a interpretovi, z ktorej plynie, že v súkromnom práve majú 

byť používané predovšetkým dispozitívne právne normy, teda také právne pravidlá, od 
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ktorých je možné sa odchýliť.
127

     

 Dispozitívnosť a jej párový pojem kogentnosť, predstavujú vlastnosti právnych 

noriem, ale ako upozorňuje F. Melzer, výlučne právnych noriem, nie sú vlastnosťami 

právnych predpisov alebo ich ustanovení.
128

 Sú teda viazané na normu (pravidlo). Podľa 

povahy pravidiel, stanovených právnou normou rozlišujeme kogentné a dispozitívne 

normy. O kogentnosti alebo dispozitívnosti teda nemá zmysel hovoriť pri ustanoveniach 

zákonov, ktoré nie sú komunikátormi právnych noriem, ako napr. legálne definície, teda 

legálne vymedzenia pojmov, ktoré nestanovia žiadne pravidlo.
129

      

 Dispozitívne právne normy predstavujú len podpornú právnu úpravu pre prípad, 

kedy si adresáti právnej regulácie samy autonómne neupravia vzájomný vzťah.
130

  

Dovoľujú tak adresátom právnej regulácie, aby si pre danú právnu situáciu zvolili 

odlišnú úpravu než tú, ktorú obsahuje príslušná dispozitívna právna norma. Pôsobia 

podmienene, tj. ak sa strany nedohodnú inak a v prípade odchylnej úpravy, ktorú si 

stanovia samotné subjekty daného vzťahu, sa dispozitívna norma nemusí vôbec 

aplikovať.          

 Dispozitívne právne normy tak dávajú prednosť subjektom občianskoprávnych 

vzťahov, aby si svoje pomery upravili samostatne a až pre prípad, že sa nedohodnú 

inak, budú sa musieť riadiť dispozitívnou právnou normou.
131

 Zo zásadnej 

dispozitívnosti právnych noriem súkromného práva plynie, že v súkromnom práve sú 

typickými právnymi nástrojmi individuálne prejavy vôle jeho subjektov, z ktorých majú 

najväčší význam zmluvy. Práve prostredníctvom uzatvárania jednotlivých zmluvných 

typov môžu subjekty súkromného práva najlepšie utvárať svoj súkromný život 

a uspokojovať tak svoje špecifické záujmy. Dispozitívnosť právnej úpravy sa teda 

prejavuje najmä v zmluvnom záväzkovom práve. Medzi dispozitívne ustanovenia patrí 
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napr. § 48 odst.2 obč. zák., ktorý stanoví, že odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od 

počiatku, ak nie je právnym predpisom stanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
132

 

Ďalej môžeme zmieniť napr. § 566 obč.zák., ktorý stanoví, že veriteľ je povinný prijať 

aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje dohode alebo povahe pohľadávky. Celé zmluvne 

záväzkové právo je v zásade právom dispozitívnym.   

 Dispozitívnosť právnej úpravy je však v určitých zákonom stanovených 

prípadoch limitovaná a obmedzovaná kogentnou právnou úpravou, kedy to vyžaduje 

verejný záujem pri ochrane verejného poriadku. Preto majú normy práva ústavného, 

správneho, trestného a procesného prevažne kogentný charakter. Príkladom kogentnej 

právnej normy môže byť § 38 obč.zák., ktorý stanoví, že právny úkon je neplatný, ak 

ten, kto ho učinil, nemá spôsobilosť k právnym úkonom. Ku kogentným normám 

radíme napr. normy upravujúce osobný status osôb, náležitosti právneho jednania, ďalej 

tie, ktoré majú zabezpečiť ochranu tretích osôb a slabšej strany (typicky spotrebiteľa, 

nájomníka bytu, zamestnanca, neplnoletého). V týchto prípadoch, napr. pri ochrane 

slabšej strany, by bola dispozitívna úprava bezmyselná, pretože silnejšia strana by ju 

mohla vylúčiť. U ochrany slabšej strany ide o kogentnosť len vo vzťahu k silnejšej 

strane, preto tu hovoríme o relatívne kogentných normách alebo o jednostrannej 

kogentnosti. Kogentnosť je taktiež typická pre úpravu vecných, osobnostných a 

rodinných práv, ktoré pôsobia erga omnes (proti všetkým) a tak sa dotýkajú aj práv 

tretích osôb. Práva zamestnancov sú taktiež chránené kogentne. 

 Kogentné (kategorické) právne normy teda pôsobia bezpodmienečne 

a nepripúšťajú autonómnu úpravu, pretože tá by mala za následok rozpornosť so 

zákonom. Uplatňujú sa bez ohľadu na vôľu, iniciatívu a rozhodovanie 

súkromnoprávnych subjektov a predstavujú tak neprekročiteľnú hranicu pre 

dispozitívne chovanie. Kogentné normy obmedzujú ľudskú slobodu (autonómiu vôle) 

kategoricky, apriórne, takže kogentná norma je silnejšia než ľudská vôľa. Dispozitívne 

normy naopak rešpektujú ľudskú vôľu a dávajú jej prednosť, tzn. že ľudskú slobodu 

obmedzujú hypoteticky, aposteriórne, teda až pre prípad, kedy si ju samotné subjekty 

sami obmedzili.
133

 Rozdiel medzi týmito druhmi právnych noriem teda spočíva 

v predpokladoch ich aplikovateľnosti, avšak sú záväzné rovnakým spôsobom, s tým, že 
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dispozitívne normy sa stávajú až vtedy, keď si subjekty danú skutkovú podstatu upravia 

neúplne alebo vôbec.
134

 Problémom však zostáva zisťovanie, o ktorý druh normy sa 

jedná. Niekedy býva za kritérium rozlišovania považovaná imperatívnosť kogentnej 

normy, teda prípady, kedy zákon stanoví výslovný príkaz alebo zákaz prostredníctvom 

slov ,resp. slovných spojení ako napr. „musí“, „nesmie“, „je treba“. Avšak aj 

dispozitívna norma môže byť formulovaná imperatívne (napr. § 748 obč.zák., podľa 

ktorého je zložiteľ povinný nahradiť schovateľovi nevyhnutné náklady, ktoré vynaložil 

na vec pri jej opatrovaní).
135

         

 Pôvodne bol občiansky zákonník z roku 1964 založený na zásade kogentnosti 

jeho noriem, a to až do pádu komunistického režimu. Všetky jeho ustanovenia boli 

považované za kogentné, s výnimkou tých, u ktorých bola možnosť odchýlenia sa 

výslovne dovolená. Až novelou z roku 1991 (zákon č. 509/1991) bol § 2 obč. zák. 

doplnený o odstavec 3, a tým došlo ku zakotveniu zásady dispozitívnosti 

súkromnoprávnych noriem.       

 Občiansky zákonník teda upravuje princíp dispozitívnosti prostredníctvom 

generálnej klauzule v § 2 odst. 3, ktorý stanoví, že subjekty občianskoprávnych vzťahov 

si môžu svoje práva povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon 

výslovne nezakazuje a ak z povahy zákonného ustanovenia nevyplýva, že sa od neho 

nie je možné odchýliť. Prípadov, kedy občiansky zákonník výslovne zakazuje 

odchýlenie sa  od určitého ustanovenia, je minimum. Môžeme zmieniť § 433 odst. 3, 

ktorý upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených 

veciach, ktorú strany nemôžu vylúčiť dohodou.
136

 Častejšie využíva občiansky 

zákonník nepriamych zákazov, kedy prehlási odchýlenie sa od zákonného ustanovenia 

za neplatné, zdanlivé alebo, že  sa k nemu neprihliada.  Všeobecný a neurčitý pojem 

„povaha ustanovenia“ je však príliš vágny na to, aby sme s jeho pomocou dokázali 

kvalifikovať danú právnu normu ako kogentnú alebo dispozitívnu, a tak je táto úloha 

ponechaná právnej teórií, resp. sudcovskej praxi. Na druhej strane vymedzenie 

dispozitívnosti a kogentnosti prostredníctvom generálnej klauzule, sa zdá byť menej 
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problémové než riešenie, ktoré volí napr. Obchodný zákonník v § 263.    

 Návrh nového občianskeho zákonníku z roku 2011 kladie dôraz na dispozitivitu 

súkromnoprávnych noriem a kogentné ustanovenia používa výnimočne.
137

 Používa 

taktiež generálnu klauzulu, keď v § 1 odst. 2 stanoví, že osoby si môžu zjednať práva 

a povinnosti odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje. ďalej stanoví, že sú 

zakázané ujednania porušujúce dobré mravy, verejný poriadok alebo právo týkajúce sa 

postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
138

 Táto formulácia teda 

vynecháva neurčitý pojem „povaha ustanovenia“. Ďalším vhodným krokom je fakt, že 

konkrétnejšie vymedzuje kogentnú právnu úpravu. V § 924 zároveň prehlasuje 

absolútne majetková práva za kogentné.  

Obchodný zákonník v § 263 vypočítava pre oblasť obchodných záväzkových 

vzťahov kogentné ustanovenia, od ktorých sa subjekty nemôžu odchýliť a činí tak 

taxatívne. 
139

 Takáto úprava je však spojená s rizikom, že nebude možná pružná reakcia 

na zmeny spoločenských podmienok a zároveň je pravdepodobné, že sa v takýchto 

výpočtoch na niektoré ustanovenia zabudne alebo sa tam budú objavovať ustanovenia, 

ktoré tam nepatria. Preto je zrejme najúčelnejšie ponechať rozlíšenie kogentných 

a dispozitívnych noriem interpretácii. Ústavný sú k tomuto uvádza, že povahu 

kogentného alebo dispozitívneho ustanovenia je treba zisťovať so zreteľom na súvisiace 

ustanovenia právneho predpisu, príp. právneho poriadku, ak nie je v takomto ustanovení 

zákaz výslovne vyjadrený v spojení so sankciou neplatnosti alebo ak právny predpis 

neobsahuje výpočet kogentných ustanovení.
140

        

  

                                                 
137

 Dôvodová správa ku vládnemu návrhu občianskeho zákonniku z roku  2011, str.609, dostupná z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf) 

 
138

 Vládny návrh občanského zákonníku z roku 2011,  dostupný z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf) 
139

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákonník, v znení neskorších predpisov 

 
140

 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 4.11.1998, sp.zn. II.ÚS 236/97, dostupný z NALUS 

(http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29778&pos=3&cnt=4&typ=result) 

 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29778&pos=3&cnt=4&typ=result


 41 

 

2.6. Dobré mravy (boni mores)     

 

Dobré mravy, resp. zákaz výkonu subjektívnych práv v rozpore s dobrými 

mravmi (zásada súladu výkonu práva s dobrými mravmi), patria medzi základné zásady 

súkromného práva. Ako mnoho iných zásad majú aj dobré mravy svoje korene 

v rímskom práve, kde boli chápane ako pravidla slušnosti prevzaté od predkov, ktoré 

majú byť zachovávane 
141

, pričom boli uplatňované najmä v prétorskom práve. Gaius 

používa pojem dobré mravy ako korektív k zvlášť zavrhnutiahodným jednaniam, ktoré 

neboli postihnuté právnym poriadkom (ako príklad takéhoto jednania uvádza situáciu, 

kedy je mandatár poverený mandantom, aby ukradol istú vec, pričom krádež síce bola 

považovaná za delikt, ale neexistoval zákon, ktorý by ju výslovne zakazoval).
 142  

Už 

v rímskom práve teda dobré mravy plnili úlohu korektívu voči formalistickým právnym 

normám s cieľom eliminovať tvrdosť, jednostrannosť a amorálnosť pri rozhodovaní 

o práve v prípadoch neupravených zákonom.
143

 Anglosaský typ právnej kultúry 

(common law) ani francúzske právo nepozná zásadu súladu výkonu práv s dobrými 

mravmi a miesto nej používa univerzálnu zásadu dobrej viery.
144

      

 Je všeobecne akceptovateľné, že z hľadiska pojmového vymedzenia dobrých 

mravov, ide o nedefinovateľný, neurčitý a mnohotvárny pojem, ktorého výklad je 

ponechávaný interpretácii. 
145

         

  Dobré mravy však môžeme všeobecne charakterizovať ako mimoprávne 

hodnoty (pravidla) spoločné určitej spoločnosti na určitom stupni ich vývoja (teda 
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podliehajú zmene z hľadiska vývoja), všetkých spravodlivo uvažujúcich jedincov. 
146

 

Vo vzťahu k rozporu so zákonnými normami (pozitívnym právom) predstavujú vždy 

všeobecnejší, širší a krajný korektív. Predstavu o význame tohto pojmu nám taktiež 

ponúka bohatá judikatórna činnosť súdov, ktorá však v tomto smere nie je ustálená.  

Najvyšší súd tento pojem definuje takto: „Za dobré mravy je treba pokladať 

súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji 

osvedčujú istú nemennosť, vystihujúc podstatné historické tendencie sú zdieľané 

rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu noriem základných.“
147

 Asi 

najvýznamnejšou námietkou proti tomuto vymedzeniu je skutočnosť, že dobré mravy 

nie sú stotožniteľné s právnymi normami. To znamená, že nie každé jednanie, ktoré je 

v súlade so zákonom, je v súlade s dobrými mravmi.
148

 Ďalšou výhrada spočíva 

v nemennosti dobrých mravov, keďže dobré mravy sa jednoznačne v čase vyvíjajú 

a menia. 
149

         

 Rozsudkom Najvyššieho súdu
150

 boli dobré mravy charakterizované ako 

„meradlo hodnotenia konkrétnych situácií, odpovedajúcemu všeobecne uznávaným 

pravidlám slušnosti v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej 

spoločnosti.“           

 Ide teda o spoločensky uznávané normy, ktoré určujú aký má byť obsah 

jednania, aby bol zabezpečený súlad jednaní s mravnými zásadami demokratickej 

spoločnosti, ktoré predstavujú zásady slušnosti, poctivosti, čestnosti, vzájomnej úcty 
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atd.
151

 Dobré mravy sú teda v českom práve vnímané ako mravná zásada, ktorej cieľom 

je dosiahnutie spravodlivosti v zmysle vyvážených právnych pozícií na základe 

štandardných hodnôt a pravidiel univerzálne morálky.
152

 Dobré mravy súvisia 

s morálkou, ale odlišujú sa v tom, že dobré mravy netvoria spoločenský normatívny 

systém, ale predstavujú skôr meradlo etického hodnotenia konkrétnych situácií 

odpovedajúcim všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti, poctivého styku apod. 
153

  

Dobré mravy sú teda blízke  pojmu ekvita (sú jej odnožou), ktorá vymedzuje vyváženú 

pozíciu medzi slobodou a rovnosťou (medzi individuálnym a sociálnym). 
154

 

 J. Salač cituje napr. definíciu, podľa ktorej je daný rozpor s dobrými mravmi, ak 

je obsah zmluvy v rozpore s citom pre slušnosť a pravidlami slušnosti, ako ich uznávajú 

všetci slušní a spravodlivo mysliaci ľudia. 
155

      

 Podstatným rysom dobrých mravov je ich previazanosť s hodnotami 

(spravodlivosť, mravnosť, morálka, prirodzený rešpekt k človeku) a  svoj skutočne 

normatívny obsah získavajú až aplikáciou na právne vzťahy na základe zákonného 

odkazu. Predstavujú východisko pre korekciu neprijateľných (neférových) zmluvných 

ustanovení, ktoré zakladajú nerovnosť postavenia a vyjednávacích schopností 

zmluvných strán.
156

 Ide teda o nástroj ochrany ekonomicky slabších strán pred 

zneužívaním ekonomického postavenia silnejšej strany. Avšak aplikácia dobrých 

mravov by v zásade mala zostať výnimočná., zameraná na konkrétne, riadne zistené a 

objektívne odôvodnené prípady krajného rozporu práva s mravným poriadkom.
157

 

Dôvodom je možné oslabenie ochrany subjektívnych práv stanovenej zákonom (v 
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písaných právnych normách) a tým vznik právnej neistoty, chaosu a anarchie.
158

 Zásada 

súladu výkonu práva s dobrými mravmi vylučuje použitie zásady neminem ledit, qui 

iure suo utitur (nikomu neškodí ten, kto vykonáva svoje subjektívne právo). O rozpor 

s dobrými mravmi ide aj v tom prípade, ak medzi plnením jednej strany a protiplnení 

druhej strany je daný neprimeraný nepomer.    

 Normatívnosť dobrých mravov v českom práve plynie z generálne klauzule 

obsiahnutej v § 3 odst.1 obč.zák.
159

 Toto ustanovenie upravuje hneď dve zásady 

súkromného práva, zákaz zneužitia subjektívnych práv a zákaz výkonu subjektívnych 

práv s dobrými mravmi. Výkon práva (povinnosti), ktorý je v rozpore s dobrými 

mravmi, sa stáva protiprávnym. Takémuto výkonu práva súd neposkytne ochranu 

a nebude procesne vymáhateľný (napr. súd neprizná žalobcovi neprimerane vysoký 

úrok zjednaný so žalovaným na základe neprimerane vysokej úrokovej miery). Ide 

o prípady, kedy výkon práva síce nie  je formálne rozporný so zákonom, ale ocitá sa 

v rozpore s dobrými mravmi, pričom zavinenie jednajúceho alebo vedomie tohto 

rozporu sú irelevantné. 
160

          

  V rozpore s dobrými mravmi je tak typicky šikanózny výkon práva (obsiahnutý 

v § 3 odst. 1), teda výkon práva zameraný na poškodenie iného, nie na uspokojenie 

určitého hospodárskeho cieľa (kauzy). Jednajúcemu bude stanovená povinnosť nahradiť 

škodu podľa § 424 obč. zák.
161

 Ustanovenie § 3 odst. 1 je však možné použiť len na 

výkon existujúcich práv. Je neprípustné na jeho základe konštituovať nové právo. Teda 

§ 3 odst. 1 obč.zák. nie je možné aplikovať na vydanie konštitutívneho rozhodnutia, ale 

až na výkon práv a povinností z takto založeného právneho vzťahu.
162

  Ochrana 

poskytovaná úpravou dobrých mravov v § 3 odst. 1 sa ďalej nepoužije na prípady, kedy 

priama aplikácia iného príslušného ustanovenia zákona vedie k rovnakému výsledku, 
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pretože zákonná norma má pre svoju špecialitu prednosť. Zhrnuté, ustanovenia 

o ochrane dobrých mravov sa aplikujú subsidiárne, resp. ako ultima ratio.   

 Aplikácia § 3 odst. 1 obč.zák. súvisí aj so zásadou vigilantibus iura. Pri 

posudzovaní možnosti použitia § 3 odst. 1 je nutné zodpovedať otázku, či osoba, ktorá 

sa dovoláva rozporu s dobrými mravmi, skutočne vynaložila potrebnú mieru 

starostlivosti a predvídavosti pri uzatváraní určitého právneho vzťahu. 
163

   

 Ďalej občiansky zákonník zmieňuje dobré mravy v § 39, ktorý zakotvuje 

absolútnu neplatnosť právneho úkonu, ktorý sa prieči dobrým mravom.
164

 Zároveň však 

platí, že neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil (§ 40a obč.zák.).
165

 Ustanovenie § 424 zakladá subjektívnu zodpovednosť za škodu spôsobenú 

úmyselným jednaním proti dobrým mravom.
166

    

 Príkladom rozporu s dobrými mravmi sú napr. úžernícke zmluvy, teda tie, ktoré 

zmluvná strana uzatvorila zneužívajúc neskúsenosti, tiesne, rozumovej slabosti alebo 

rozrušenia druhej strany, pričom dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, 

ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere. 
167

 Tieto 

zmluvy budú neplatné v dôsledku rozporu s dobrými mravmi.       

Za jednanie v rozpore s dobrými mravmi bol kvalifikovaný prípad, kedy sa 

žalobca domáhal vypratania bytu, v ktorom býval žalobca spolu s neplnoletými deťmi, 

a žalovaní si nemali možnosť zaistiť iné bývanie zaručujúce ľudskú dôstojnosť. kedy sa 

výkonu vlastníckeho práva vyprataním nehnuteľnosti domáhala matka proti synovi, 

pričom syn v danom byte býval do narodenia, po sobáši s rodinou so súhlasom matky, 

podieľal sa na jeho opravách a nebolo dokázané žiadne závadné  chovanie syna voči 

matke. Ústavný súd vo svojom náleze konštatuje, že je nutné skúmať súlad samotného 

výkonu vlastníckeho práva s dobrými mravmi v nadväznosti na čl. 11 odst. 1 listiny, 

ktorá stanoví, že vlastníctvo nesmie byť zneužité na ujmu práv druhých alebo v rozpore 
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so zákonom chránenými všeobecnými záujmami. 
168

     

 Ešte v dôvodovej správe k návrhu občianskeho zákonníku z roku 2010 sa 

kritizoval fakt, že platný občiansky zákonník iba zakazuje porušovať dobré mravy, ale 

neprikazuje jednať v súlade s nimi.
169

 Preto návrh nového občianskeho zákonníku 

z roku 2011 stanoví v § 539, že „právne jednanie musí obsahom a účelom odpovedať 

dobrým mravom.“
170

 Vládny návrh z roku 2011 však toto ustanovenie vypustil. 

Ničmenej pojmu dobrých mravov užíva daný návrh hojne. V ustanovení § 1 odst. 2 

stanoví výslovný zákaz ujednaní porušujúcich dobré mravy.
171

 Ďalej § 2 odst. 3 stanoví, 

že výklad a použitie právnych predpisov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
172

 

Podľa § 19 odst. 2 sa nebude prihliadať ku obmedzeniam prirodzených osobnostných 

práv v miere odporujúcej dobrým mravom.
173

         

  P. Tégl však upozorňuje na fakt, že návrh nového občianskeho zákonníku stojí 

na argumentácii, z ktorej plynie, že kategória dobrých mravov má v budúcnosti 

suplovať inštitúciu objektívnej dobrej viery, pričom stotožňovanie týchto pojmov nie je 

správne, pretože dobré mravy sú iba podmnožinou objektívnej dobrej viery, napriek 

tomu. že sa navzájom prelínajú.
174

 Zároveň nie je jasný pomer inštitútu „poctivého 

dodržiavania dobrých mravov“ podľa § 6 návrhu občianskeho zákonníku a „poctivosti“ 

v § 7.            

 V obchodnoprávnych vzťahoch sú dobré mravy suplované pojmom zásady 
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poctivého obchodného styku, ktoré vyjadrujú špecifiká dané právneho odvetvia.  § 265 

obch.zák. stanoví, že výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého 

obchodného styku, nepožíva právnej ochrany. Na to, či príslušné jednanie bude v súlade 

s týmito zásadami usudzujeme napr. podľa obchodných zvyklostí určitého 

podnikateľského odvetvia. Aj tu sa jedná výkon práva, ktorý nemôže byť neplatný, 

pretože nie je v rozpore so zákonom, ale je v rozpore s dobrými mravmi a tak bude 

v súdnom konaní nevymožiteľný. Zásady poctivého obchodného styku teda predstavujú 

doplnok dobrých mravov v oblasti obchodného práva.
175      

 Kritérium dobrých mravov sa dostáva do konfliktu s právnymi úkonmi 

(zmluvami) v určitých typických oblastiach.       

 Na prvom mieste ide o sféru sexuálne a rodinnej morálky, ktorá predstavuje 

v kontinentálnom právnom systéme jadro dobrých mravov.
176

 V rámci ochrany 

sexuálnej morálky, ide o zabezpečenie slobodného osobného rozhodovania a ľudskej 

dôstojnosti. V rozpore s dobrými mravmi tak budú záväzky k určitému pohlavnému 

chovaniu, ktoré má byť dobrovoľné a kedykoľvek odvolateľné. A tak napr. dohody 

s prostitútkami nebudú zakladať žiadne právne účinky.
177

 Ďalej ide napr. o zmluvy 

o predaji pornografického materiálu deťom a mladistvým, ktoré budú aj v súvislostiach 

s trestnoprávnou ochranou v rozpore s dobrými mravmi.    

 Ochrana rodinnej morálky sa zameriava na inštitút manželstva a rodičovstva. Na 

dobré mravy tak narážajú zmluvy obmedzujúce osoby pri uzatváraní manželstva, 

zmluvy neprípustne upravujúce manželské súžitie, zmluvy podnecujúce rozvod 

manželov apod. Tak napr. v rozpore s dobrými mravmi bude zmluva zaväzujúca osobu 

k tomu, aby neuzatvorila manželstvo s inou osobou (tzv. celibačné klauzule, objavujúce 

sa najmä v pracovných zmluvách). O neplatnosť pôjde aj v prípade zmlúv 

o potenciálnej budúcej separácii manželov alebo u zmlúv zaväzujúcim jedného 

z manželov ku poskytnutiu súhlasu s rozvodom. V rámci ochrany rodinnej morálky, 

pôjde napr. o zmluvy o vzdaní sa rodičovskej zodpovednosti, o vzdaní sa nároku na 

výživné.            
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 Zmluvy týkajúce prípravy alebo spáchania trestného činu (deliktu) sú právne 

neúčinné a protiprávne, rovnako ako zmluvy o protiplnení za spáchanie trestného činu 

alebo iného škodlivého jednania. U zmlúv týkajúcich sa spáchania trestného činu je 

dôležitá prítomnosť dobrej viery subjektu nezúčastneného na trestnom čine, takže 

neplatnosťou bude postihnutá zmluva v prípade, že predávajúci nebol v dobrej viere 

a došlo ku zjednaniu zaplatenia kúpnej ceny z prostriedkov trestnej činnosti. 
178

 Povahu 

deliktov majú napr. záväzky k porušeniu fiduciárnej povinnosti (napr. medzi advokátom 

a klientom), kde však je možná ratihabícia oprávneného subjektu (u trestných činov to 

neplatí).            

 V rozpore s dobrými mravmi sú ďalej zmluvy smerujúce ku narušeniu 

(poškodeniu) právneho postavenia tretích osôb, pričom platí, že záväzok ku porušeniu 

zmluvného záväzku voči tretej osobe je nemravný, ak tu nie sú prítomné zvláštne 

dôvody ( napr. bezohľadné správanie sa v právnom styku). Ako príklad neplatností 

takýchto dohôd môžeme uviesť úkony týkajúce sa poškodenia záujmu zmocniteľa, 

uzatvorené zmocnencom s tretími osobami. Dobré mravy sú takisto používané ako 

korektív v rámci vzťahov medzi pracovníkmi obchodných spoločností a obchodnými 

spoločnosťami, kedy činia tieto osoby úkony vo svoj prospech na úkor spoločnosti.  

 Ďalšiu kategóriu predstavuje ochrana pred neprípustnými obmedzeniami 

slobody rozhodovania. Neprípustné budú zmluvy, ktoré narušujú psychickú slobodu, 

telesnú integritu alebo intímnu sféru. 
179

 Pôjde napr. o vyššie uvedené celibačné doložky 

v pracovných zmluvách (teda o záväzok neuzatvoriť manželstvo počas trvania 

pracovného pomeru) alebo záväzok nepodať žalobu o rozvod, či zmeniť štátnu 

príslušnosť atď. Zaujímavé sú z tohto pohľadu tzv. konkurenčné doložky obsiahnuté 

v pracovných zmluvách (teda záväzok pracovníka, že po skončení pracovného pomeru 

nebude konkurovať svojmu zamestnávateľovi, napr. zamestnaním u konkurenčného 

podniku). Samozrejme ich úprava je legitímna vzhľadom ku ochrane obchodného 

tajomstva. Na druhej strane je nutné citlivo posudzovať záujem zamestnanca (ktorý si 

často nemôže vyberať z pracovných ponúk), ale aj odôvodnenosť záujmu 
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zamestnávateľa (teda skúmanie otázky, či znalosť obchodného tajomstva môže 

znamenať reálne ohrozenie alebo poškodenie zamestnávateľa).
180

   

 Slobodu rozhodovania  v obchodnom styku narušujú napr. dohody o výkone 

hlasovacích práv v obchodných spoločnostiach ak zaväzujú subjekty, aby hlasovali 

určitým spôsobom, ktorý je rozporný so záujmami spoločnosti a spoločníkov.
181 

 

2.7.  Zákaz zneužitia práva (abusus iuris)       

 

Pôsobnosť tejto zásady je spojená s riešením problému hraníc samotných 

subjektívnych občianskych práv, resp.  ich realizácie (výkonu), ktorý sa prejavuje 

hlavne pri strete medzi nositeľmi absolútnych práv (všeobecná sloboda; statusové práva, 

vlastnícke právo a iné vecné práva) a rovným právnym postavením osôb. Ide teda 

o vymedzenie miery spoločenskej únosnosti realizácie najmä tých práv, ktoré nemajú 

zákonom vymedzené hranice a ktorých neobmedzené uplatňovanie by mohlo 

spôsobovať ujmu druhým osobám.
182

 Súkromné právo síce pomáha k presadeniu 

maxima slobody človeka, ale žiadna sloboda nie je neobmedzená. Sloboda človeka 

konči tam, kde začína sloboda druhého.
183

       

 Zásada zákazu zneužitia subjektívnych práv vznikla v rímskom práve 

v súvislosti s potrebou prekonať neobmedzenú absolútnu povahu niektorých práv (patria 

potestas, manus), najmä práva vlastníckeho, s tým, že absolútna povaha týchto práv síce 

umožňovala uplatňovanie princípu slobody na základe takto vytvorenej mocenskej 

pozície, ale zamedzovala pôsobenie princípu rovnosti. A tak dochádzalo ku postupnému 

obmedzovaniu týchto pôvodne neobmedzených absolútnych práv. Napr.  v rámci patria 

potestas (otcovská moc nad rodinnými príslušníkmi) začalo platiť, že predaj dieťaťa do 

                                                 
180

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

Beck, 2004, str 199, str. 259, 260 

 
181

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

Beck, 2004, str 199, str. 260 
182

 HURDÍK, Jan; FIALA, Josef; HRUŠÁKOVÁ, Milana. Úvod do soukromého práva. 2. rozšířené 

a upravené vydání. Brno : Univerzita Masarykova, 2002, str. 91 

 
183

 Dôvodová správa ku vládnemu návrhu občianskeho zákonniku z roku  2011, str.615, dostupná z 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf) 

 

 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf


 50 

otroctva bez závažného dôvodu je zneužitím práva otca nad dieťaťom, rozhodnutie otca 

už bolo možné zmeniť rozhodnutím súdu apod. 
184

 Výkon vlastníckeho práva začal byť 

obmedzovaný najmä v prípadoch, kedy bol jeho výkonom ohrozený záujem vlastníka 

susednej nehnuteľnosti. Už v rímskom práve sa tak objavuje základ moderného riešenia 

problému imisií, teda výkonu vlastníckeho práva, ktorým sa neoprávnené zasahuje do 

cudzieho práva (nielen vlastníckeho) nad mieru primeranú daným pomerom. Zákaz 

zneužitia tak približuje pozíciu subjektov k rovnosti obmedzovaním absolútnych práv 

a rieši tak stret nositeľov absolútnych práv. Absolútny výkon práv musí byť obmedzený 

minimálne rovnakými právami druhých subjektov. Napr. ak niekto vykonáva právo 

odpovedajúce vecnému bremenu tak, že tým obmedzuje vlastníka služobného pozemku 

nad primeranú mieru alebo spôsobí mu pri tom škodu (napr. čerpá neprimerané 

množstvo vody zo studne jej vlastníka), bude prichádzať do úvahy obmedzenie alebo 

dokonca zrušenie vecného bremena.
185

      

 Zákaz zneužitia charakterizujeme ako typ protiprávneho chovania, ktorý je síce 

formálne v súlade s obsahovými hranicami subjektívneho práva, ale porušuje kritéria 

realizácie výkonu subjektívnych práv, resp. kritéria zneužitia práva.
186

 Jedná sa 

o nedovolený výkon práva. J. Wintr vymedzuje tento princíp ako výsledok kolízie 

medzi všeobecným princípom slobody a všeobecným zákazom škodiť.
187

 Výkonom 

práva rozumieme jeho realizovanie subjektmi práv a povinností, a to buď formu 

právneho úkonu alebo faktickým chovaním (napr. užívaním). Subjektívne občianske 

právo (oprávnenie) pritom predstavuje právom stanovenú mieru možného chovania 

subjektu, ktorému právo v objektívnom zmysle poskytuje ochranu tým, že ho vynucuje.  

Avšak objektívne právo typicky neposkytuje ochranu šikanóznemu výkonu 

práva (tzv. šikana), teda výkonu práva s výlučným (a zámerným) úmyslom poškodiť 

druhého, ktorého účelom nie je uspokojenie hospodárskych záujmov (kauzy). Úmysel 
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škodiť je tak jedným z kritérií realizácie subjektívnych práv, ale nie jediným. 
188

 Medzi 

ďalšie kritéria patrí napr. porušovanie rovnováhy zúčastnených záujmov alebo 

ekonomické a sociálne určenie subjektívnych práv. Najvyšší súd Českej republiky 

považuje za zneužitie výkonu práva také jednanie, ktorého cieľom nie je dosiahnutie 

účelu a zmyslu sledovaného právnou normou, ale ktoré je v rozpore s ustálenými 

dobrými mravmi vedené priamym úmyslom spôsobiť inému subjektu ujmu. 
189

  

  Zneužitím práva teda rozumieme taký výkon práva, ktorého cieľom nie je 

dosiahnutie účelu sledovaného zákonom.
190

 Výkon práva teda musí byť uplatnený 

v zákonnom rámci, ktorý vymedzuje jeho obsah a cieľ (čiže nesmie bez právneho 

dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iného). V prípade, že výkon 

subjektívneho práva prekročí zákonný rámec a stretne sa s iným právom, pôjde o exces 

z výkonu práva a jeho rušiteľ môže byť postihnutý uložením povinnosti nahradiť škodu, 

resp. takýto právny úkon bude absolútne neplatný.
191

 V týchto súvislostiach nepôjde 

vôbec o výkon práva, ale len o zdanlivý výkon práva (protiprávny čin). Ak by teda napr. 

nájomca bez súhlasu prenajímateľa uskutočnil stavebnú úpravu v byte s cieľom získať 

výhodu a spôsobiť prenajímateľovi ujmu, mohla by mu byť uložená povinnosť 

odstrániť tuto stavebnú úpravu, resp. by mohol byť z bytu vypovedaný podľa § 711 

odst. 2 písm. b) obč.zák. 
192

 V prípade zavineného protiprávneho výkonu práva by sa 

mohol poškodený domáhať náhrady škody podľa § 420 obč.zák.
193

   

 Zneužitie práva je skúmané na základe dvoch teórií zneužitia, a to vonkajšej 

a vnútornej.
194

 Vnútorná teória zákazu zneužitia obmedzuje subjektívne práva už v ich 

obsahu prostredníctvom istých kritérií. Osoba, ktorá sa nechová v súlade s týmito 

kritériami (úmysel škodiť, ďalej kritéria uvedené v § 3 odst. 1 obć.zák) prekračuje 

hranice svojho subjektívneho práva a jedná tak protiprávne. Z hľadiska vonkajšej teórie, 
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subjekt neprekračuje hranice svojho práva a k zneužitiu práva dôjde na základe 

nedovolených pohnútok alebo cieľov oprávneného, ale kritéria zneužitia podľa tejto 

teórie stoja mimo samotné subjektívne právo. Ustanovenie § 3 odst. 1 obč.zák. výslovne 

zakazuje výkon subjektívneho práva, a tak uplatňuje vonkajšiu teóriu (proti logike veci).  

 Listina základných práv a slobôd upravuje v čl. 11. odst. 3 zákaz zneužitia 

vlastníckeho práva, keď stanoví, že vlastníctvo nesmie byť zneužité na ujmu práv 

druhých alebo v rozpore so zákonom chránenými všeobecnými záujmami.
195

 Dané 

ustanovenie sa vzťahuje aj na občianske právo, avšak obmedzuje sa výlučne na výkon 

vlastníckeho práva. Na tomto mieste je treba upozorniť na fakt, že zákaz zneužitia 

subjektívnych práv platí výlučne v práve súkromnom. Pre právo verejné sa uplatní 

zásada „všetko je zakázané, čo nie je dovolené“. Nositelia verejnej moci nemajú 

absolútne práva, ale majú vymedzený okruh oprávnení, pri ktorých prekročení nejde 

o výkon práva, ale o deliktné chovanie (zneužitie právomoci).
196

      

 Občiansky zákonník upravuje, resp. skrýva zákaz zneužitia subjektívnych práv 

v generálnej klauzule § 3 odst. 1, kde stanoví, že výkon práv a povinností vyplývajúcich 

z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv 

a oprávnených záujmov iných. 
197

 Toto ustanovenie sa však na rozdiel od čl. 11 odst. 3 

Listiny vzťahuje na výkon všetkých subjektívnych práv, nielen práva vlastníckeho a má 

tak všeobecnú povahu. 
198

 Taktiež môžeme pozorovať odlišnú formuláciu tohto zákazu, 

kedy občiansky zákonník nepoužíva pojmu „zneužitie práva“.   

 Návrh nového občianskeho zákonníku v § 8 používa pojem zjavné zneužitie 

práva a stanoví, že zjavné zneužitie práva nepožíva právnej ochrany.
199

 Za zjavné 

zneužitie práva autori považujú také zneužitie, ktoré je možné preukázať a ktoré 
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nevyvoláva pochybnosti.
200

 Toto ustanovenie v sebe zahŕňa dve zásady, a to zásadu 

neminem laedit, qui iure suo utitur (kto vykonáva svoje právo, nikomu neškodí) 

a zásadu mal enim iure nostra uti nos debemus ( nemáme však zneužívať svoje právo).   

           

 2.7.1. Neminem laedit, qui iure suo utitur     
  

S výkonom subjektívnych práv súvisí tiež zásada neminem laedit, qui iure suo 

utitur, t.j. nikomu neškodí ten, kto vykonáva svoje právo. Táto zásada znamená, že ak 

niekto vykonáva svoje subjektívne právo, nie je možné to z hľadiska objektívneho práva 

kvalifikovať ako spôsobenie škody, a to ani vtedy, ak tento výkon zasahuje do 

majetkovej alebo osobnostnej sféry iného subjektu práva. Napr. ak istý subjekt 

vykonáva svoje oprávnenie vyplývajúce z vecného bremena a čerpá vodu zo susedovej 

studne, nebude takýto výkon práva spôsobovať škodu, a to  napriek tomu, že to má za 

následok majetkový úbytok na strane vlastníka služobného pozemku.
201

 Zo zhora 

uvedneného však plynie, že právo samozrejme nebude priznávať ochranu šikanóznemu 

výkonu práva.            

 

2.7.2.  Nemo turpitudinem suam allegare potest    
  

So zásadou zákazu zneužitia práv súvisí tiež rímskoprávna zásada nemo 

turpitudinem suam allegare potest, ktorá znamená, že nikto nemôže mať prospech so 

zneužitia práva, z jeho porušenia alebo z toho, že sám nejednal v dobrej viere.
202

 

V platnom občianskom zákonníku síce nie je výslovne vyjadrená, ale dovoláva sa jej 

napr. § 40a, keď stanoví, že neplatnosti právneho úkonu sa nemôže dovolávať, ten kto 

ju sám spôsobil.
203

 Obdobnú úpravu obsahuje § 49a obč.zák. Návrh nového 
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občianskeho zákonníku vyjadruje túto zásadu v § 6 odst. 2, keď stanoví nasledovné: 

„Nikto nesmie ťažiť zo svojho nepoctivého alebo protiprávneho činu. Nikto nesmie 

ťažiť ani z protiprávneho stavu, ktorý vyvolal alebo nad ktorým má kontrolu.“
204

  

K tomuto dôvodová správa dodáva, že právo má poskytovať ochranu tomu, kto jednal 

v dobrej viere. Nikto nemôže získať právnu výhodu ak jednal nezákonne alebo 

obmyselne. 
205 

2.8. Zásada ochrany dobrej viery (bona fides)      

 

Pojem dobrá viera sledujeme v dvoch jeho základných poňatiach (kategóriách). 

Rozlišujeme dobrú vieru ako mravnú kategóriu (dobrá viera v objektívnom zmysle), 

ktorá je spätá s rímskoprávnou aequitas a dobrú vieru ako psychologickú kategóriu 

(dobrá viera v subjektívnom zmysle).        

 Dobrá viera v zmysle psychologickej (subjektívnej) kategórie vyjadruje zásadne 

nezavinenú nevedomosť o právnych nedostatkoch určitého právneho stavu a je výrazom 

psychicky chápanej poctivosti v jednaní subjektov, ktorí si nárokujú priznanie určitého 

práva.
206

 Dobrá viera je tak viazaná na psychický stav človeka. Ide o stav, kedy 

jednajúci nevie a ani nie je povinný vedieť o právnych vadách svojho jednania. 

Nevedomosť je slabšou kategóriou než napr. presvedčenie, teda pojem, ktorý sa často 

objavuje v rozhodovacej praxi súdov pri definovaní tejto zásady. Vyžaduje sa, aby šlo 

nevedomosť o právnych nedostatkoch daného vzťahu. Na zásadu dobrej viery sa tak 

nedá odvolávať v prípade faktických okolností.
207

        

 Pre české právo je typické uplatňovanie dobrej viery práve v tomto obmedzenom 

zmysle, kedy sa táto zásada použije v špecifických prípadoch viazaných na psychický 

stav jednajúceho.
208

  Význam dobrej viery je tak zužovaný na korektív presadania 
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právneho titulu, resp. ako výnimka z pravidla ochrany právneho titulu pri nadobúdaní 

práv alebo ochrany poctivo jednajúceho proti rigidným zákonným postupom. Zásada 

dobrej viery sa uplatňuje napr. pri vydržaní vlastníckeho práva. Podľa § 134 odst. 1 obč. 

zák. však môže vlastnícke právo vydržať výlučne oprávnený držiteľ. Na otázku kto je 

oprávneným držiteľom odpovedá § 130 odst. 1 obč. zák. slovami, ak je držiteľ so 

zreteľom ku všetkým okolnostiam v dobrej viere o tom, že mu vec alebo právo patrí.
209

 

Obdobná úprava platí aj pri vydržaní práv odpovedajúcich vecným bremenám, keďže § 

151o odst.1 obč. zák. odkazuje na ustanovenie § 134. 
210

   

 Zrkadlovým obrazom dobrej viery je zlá viera, ktorá hraničí s nevedomou 

nedbalosťou jednajúceho.
211

 Prejav dobrej (a zlej) viery sledujeme aj v § 42a obč. zák., 

ktorý pojednáva o odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka a stanoví, že odporovať je 

možné právnym úkonom, ktoré dlžník učinil v posledných troch rokoch v úmysle 

skrátiť svojich veriteľov, ak musel byť tento úmysel druhej strane (teda tretej osobe, 

v ktorej prospech bol právny úkon učinený) známy (zlá viera); s výnimkou prípadu, 

kedy druhá strana dlžníkov úmysel aj pri náležitej starostlivosti nemohla rozpoznať 

(dobrá viera).
212

         

 V podobe mravnej (objektívnej) zásady vystupuje dobrá viera ako všeobecný 

princíp, ktorý vyjadruje poctivosť prístupu subjektov ku vzniku a realizácii 

občianskoprávnych vzťahov s tým, že sa vzťahuje na celú oblasť súkromného právo.
213

 

Dobrá vieru tu plnú úlohu legislatívne technickej aj aplikačnej metódy súkromného 

práva. V tejto podobe sa dobrá viera blíži rímskoprávnej aequitas (vyššia spravodlivosť 

a presadzovanie všeobecného prospechu ako kritéria používané prétorom v prípadoch 

zákonom neupravených 
214

). Príkladom uplatnenia takto ponímanej dobrej viery je 

ustanovenie § 56 odst 1 obč.zák., z ktorého plynie, že spotrebiteľské zmluvy nesmú 

obsahovať zjednania, ktoré v rozpore s požiadavkou dobrej viery znamenajú k ujme 

spotrebiteľa značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán.    

                                                 
209
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 tamtiež 
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univerzita, 2010, str. 173 
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 Ústavný súd vo svojom náleze zdeľuje, že dobrá viera je kľúčovým 

inštrumentom v otázkach nadobúdania vlastníckeho práva od nevlastníka. Ďalej 

konštatuje, že dobrá viera vystupuje ako korektív všeobecne platný pre občianske 

právo.
215

            

 Platný občiansky zákonník nedefinuje pojem dobrej viery, neponíma ju ako 

všeobecnú zásadu ani výslovne neupravuje dobrú vieru ako mravnú alebo 

psychologickú kategóriu. Dobrá viera sa však jednoznačne v súkromnom práve 

uplatňuje, a to v obidvoch podobách, ale v českom právnom prostredí najmä ako 

psychologická kategória (teda v špecifických situáciach pri nadobúdaní alebo zániku 

práva, kedy tvorí súčasť skutkovej podstaty právnej normy).   

 Vládny návrh občianskeho zákonníku zákonníka z roku 2011 obsahuje 

ustanovenie o prezumpcii poctivosti a dobrej viery jednajúcej osoby v § 7. 
216

 Z toho 

vyplýva, že ten kto bude dobrú vieru popierať, bude musieť niesť dôkazné bremeno. To 

je zmena oproti dosiaľ platné stavu, kedy musí dokazovať prítomnosť dobrej viery 

osoba, ktorá sa jej dovoláva.
217

 V dôvodovej správe sa uvádza, že pojem dobrej viery 

má v českom prostredí svoj osobitý právny význam ako vnútorné presvedčenie 

jednajúceho, a teda z výrazu good faith sa nedá v našom právnom prostredí usudzovať 

na dobrú vieru. Preto dôvodová správa navrhuje suplovať inštitúciu objektívnej (v 

zmysle všeobecného právneho princípu) dobrej viery prostredníctvom kategórie 

dobrých mravov, čo sa nezdá byť tým najvhodnejším  ako namieta napr. J. Dvořák. 
218

 

            

2.9. Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet  

            
Táto zásada, objavujúca sa už v Digestách, vyjadruje, že nikto nemôže na iný 

subjekt previesť viac práv, než sám má. Teda nikto nemôže nadobudnúť právo, ktoré 
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jeho právny predchodca sám nemal.
219

 Prejavuje sa najmä pri prevodoch vlastníckeho 

práva a slúži tak hlavne na ochranu vecných práv. Ani tento princíp sa však neuplatňuje 

absolútne a sú z neho prípustné logické výnimky, ktoré chránia poctivého nadobúdateľa, 

teda toho kto sa v dobrej viere domnieval, že vec získal od pravého vlastníka.  

 § 486 obč. zák. stanoví: „Kto niečo nadobudol v dobrej viere od nepravého 

dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, akoby to nadobudol od 

oprávneného dediča.“
220

 Ďalšiu výnimku upravuje § 161 odst. 1 obč. zák., a to tak, že 

v prípade dania cudzej hnuteľnej veci do zástavy bez súhlasu vlastníka, vznikne záložné 

právo len ak bude záložný veriteľ, ktorému bude vec odovzdaná, v dobrej viere, že 

záložca má právo dať vec do zástavy. 
221

 Ďalej obchodný zákonník v § 446 upravuje 

danú problematiku tak, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, kedy 

predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, s výnimkou prípadu, kedy kupujúci 

vedel alebo mohol vedieť, že predávajúci nie je vlastníkom. (teda ak kupujúci nebol 

v dobrej viere).
222

         

 V zásade však platí, že ak niekto nadobudne vec od nevlastníka, nestane sa jej 

vlastníkom, aj keď spĺňa predpoklad dobrej viery. Na druhej strane sa, ale stane 

oprávneným držiteľom a bude môcť danú vec vydržať. 
223

    

 Nespravodlivou úpravou voči osobe, ktorá v dobrej viere nadobudla vec od 

nevlastníka, je však možnosť vlastníka veci domáhať sa na tejto osobe vydania veci 

podľa § 126 odst. 1 obč. zák., teda prostredníctvom reivindikačnej žaloby.
224

    

 Zásada nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet je taktiež 

upravená v návrhu nového občianskeho zákonníku v ustanovení § 1101. Ten stanoví, že 

vlastníkom veci sa stane ten, kto získal vec a bol vzhľadom ku všetkým okolnostiam 
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v dobrej viere v oprávnení druhej strany, ktoré sa týka prevodu vlastníckeho práva na 

základe riadneho titulu. Následne upravuje situácie, za ktorých došlo ku nadobudnutiu 

(napr. od neoprávneného dediča, ktorému bolo nadobudnutie dedičstva potvrdené; od 

podnikateľa pri jeho podnikateľskej činnosti; za úplatu od niekoho, komu vlastník zveril 

vec).
225

 V § 1033 odst. 2 ďalej zabraňuje možnosti nevlastníka, ktorý previedol na 

nadobúdateľa vec a až potom sa stal jej vlastníkom, žalovať na vydanie veci.
226

     

 

2.10.  Zásada právnej istoty        

            

Zásada právnej istoty patrí ku všeobecným právnym princípom a tvorí jeden 

z predpokladov fungovania právneho štátu.
227

 Práve z pojmu právneho štátu 

obsiahnutého v čl. 1 odst. 1 Ústavy je aj vyvodzovaná.
228

 Výstižne ju charakterizuje J. 

Wintr v rámci verejného práva – Verejná moc (vrátane zákonodarcu) má dbáť o to, aby 

bolo právne postavenie každého subjektu zrejmé a nebolo bez legitímneho dôvodu 

zhoršované, spolu s jeho očakávaním o budúcom právnom postavení.
229

 V rámci 

súkromné práva sa niekedy vyjadruje ako zásada istoty súkromnoprávneho obratu.
230

 

 Jej predpokladom je, aby každý mohol oprávnene dôverovať právu, že to mu 

poskytne ochranu v prípade ak mu niekto bude bezprávne zasahovať do výkonu jeho 

subjektívneho práva a že sa bude domôže svojho práva resp. že takémuto rušiteľovi 

uloží sankciu za protiprávne jednanie. Ďalej ide o istotu, že nikto nebude bez zákonných 

dôvodov obmedzený vo svojich právach.
231

  Ide tu teda o ochranu dôvery účastníkov v 

súkromnoprávne vzťahy. Aj kvôli tomu sú napr. verejne prístupné informácie o právach 

k nehnuteľnostiam v katastre nehnuteľností. Zároveň sa táto zásada vzťahuje aj na 
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ochranu tretích osôb, o ktorej bolo pojednávané vyššie.     

           

 Zásada právnej istoty zabezpečuje stabilitu právneho poriadku, resp. jeho 

jednotu a konzistentnosť.
232

 K tomu, aby právo fakticky pôsobilo v spoločnosti, je 

nutné, aby bolo stabilné. Každá výrazná zmena právnych predpisov so sebou nesie 

riziko oslabenia predvídateľnosti súdneho rozhodovania. Predvídateľnosť práva spočíva 

v zákaze prekvapivých súdnych rozhodnutí, ktoré majú byť logickým výsledkom 

súdneho konania. Zároveň je treba myslieť na to, že spoločnosť absorbuje novú právnu 

úpravu až po určitom čase. Preto je nutné, aby ku zmenám právnych predpisov 

dochádzalo v skutočne odôvodnených prípadoch s tým, že zákonodarca musí zachovať 

istú kontinuitu u vecí, ktoré fungujú správne. Právnu istotu ohrozuje aj nestabilná 

interpretácia práva v sudcovskej praxi. Výklad práva v judikatórnej činnosti súdov by 

mal byť v zásade ustálený ak samozrejme nedochádza ku citlivým zmenám právnych 

predpisov. Účelom právnej istoty je tak predovšetkým zabezpečiť predvídateľnosť 

práva.
233

 Ďalej princíp právnej istoty zabezpečuje jednotu právneho poriadku a tak by 

zákonodarca pri takýchto zmenách mal zachovávať obsah pojmov, ktoré používa aj 

v novej právnej úprave. 
234

 Aby bolo pre každý právny subjekt zrejmé, čo v spoločnosti 

platí, vyžaduje sa, aby právne normy boli jasné, presné, zrozumiteľné a určité. 
235

  

Zásada právnej istoty ďalej súvisí s prístupnosťou právnych predpisov. Každý 

musí mať možnosť zoznámiť sa s jeho obsahom, preto je nutné aby bol zákon vyhlásený 

v Zbierke zákonov.
236

 Zákaz retroaktivity je taktiež neodmysliteľne spätý s riadnym 

uplatnením zásady právnej istoty. Zásada právnej istoty súvisí aj s inštitútmi premlčania 

a preklúzie, ktoré zabraňujú možným pochybnostiam o právach a povinnostiach 

v prípade časovo neobmedzenej možnosti domáhania sa svojho práva u súdu.  

V súvislosti s rekodifikáciou súkromného práva za existencie vyše tri tisíc 

paragrafov nového občianskeho zákonníku a v súvislosti so zavádzaním mnohých 
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zmien dotýkajúcich sa právnych vzťahov a nových právnych pojmov (ako napr. pacht, 

výprosa, závdavok), bude nutné klásť ešte väčší dôraz na uplatnenie tohto právneho 

princípu.   

 

2.11.  Zákaz retroaktivity  

 

 

Zásada lex retro non agit (zákon nepôsobí spätne), resp. zákaz pravej spätnej 

účinnosti patrí medzi všeobecné právne princípy, ktoré sú vlastné celému právnemu 

poriadku demokratického právneho štátu.
237

 Zmysel tejto zásady spočíva 

v neprípustnosti užitia nového (účinného) právneho predpisu na právne úkony, právne 

skutočnosti, resp. na výklad obsahu súkromnoprávnych vzťahov, ktoré vznikli za 

účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy.
238

 Ide tu teda o prejav zásady právnej istoty 

a súvisí taktiež so zásadou iura quaesita (ochrana nadobudnutých práv).    

 Pre oblasť verejného práva (trestné právo hmotné, ale aj správne trestanie) je 

zásada lex retro non agit zakotvená v čl. 40 odst. 6 Listiny základných práva slobôd, ale 

uplatní sa len v prospech istého subjektu (páchateľa).
239

 Avšak explicitný zákaz 

retroaktivity pre všetky právne odvetvia v právnom poriadku nenájdeme. Z hľadiska 

práva súkromného máme na mysli najmä istotu práv majetkových (hlavne práva 

vlastníckeho). V platnom občianskom zákonník zásada lex retro non agit nie je 

definovaná, avšak uplatňuje sa bezpochyby v celom súkromnom práve, pretože 

predstavuje súčasť demokratického právneho štátu.    

 Rozlišujeme pravú a nepravú retroaktivitu.      

 Pravá retroaktivita je založená na tom, že neskoršieho (účinného) zákona sa 

použije na prípady, ktoré nastali v minulosti. Dochádza teda ku spätnej zmene právnych 

pomerov, a to tak, že sa podľa v súčasnosti platnej a účinnej právnej úpravy budú 
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posudzovať aj právne vzťahy vzniknuté pred jej účinnosťou (platnosťou). Pravá 

retroaktivita je nežiaduca z dôvodu oslabenia zásady právnej istoty. O pravú 

retroaktivitu by sa jednalo vtedy ak by napr. po zavedení školného na vysokých školách 

mali platiť školné všetci, teda aj absolventi.
240

 Takýmto spôsobom by teda došlo ku 

zmene právnych následkov, ktoré nastali pred účinnosťou právneho predpisu. Pravá 

retroaktivita predstavuje rozpornosť so zásadou právnej istoty.    

 Nepravá retroaktivita nie je spätnou účinnosťou v pravom slova zmysle.
241

 

Vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov (teda posudzovanie toho, či existovali 

právne skutočnosti potrebné ku vzniku právneho vzťahu podľa vtedy platnej normy), 

ktoré nastali pred účinnosťou nového právneho predpisu, sa budú riadiť právnou 

úpravou dosiaľ platnou, obsah právnych vzťahov (teda rozsah práv a povinnosti 

subjektov) sa však bude posudzovať podľa účinného právneho predpisu.
242

  Teda 

školné by po zrušení právneho predpisu platili študenti, ktorí zahájili štúdium pred 

účinnosťou novej právnej úpravy do ukončenia štúdia (čo by bolo stanovené 

v intertemporálnych ustanoveniach právneho predpisu).
243

     

 Retroaktívne ustanovenie bývajú sústredené v prechodných (intertemporálnych) 

ustanoveniach právneho predpisu. Príkladom nepravej retroaktivity je § 868 obč. zák., 

kde je stanovené, že právne vzťahy vzniknuté pred 1.1.1992 sa budú riadiť účinným 

zákonom, ale ich vznik sa bude posudzovať podľa dosiaľ platnej právnej úpravy 

(nepravá retroaktivita). Pravá retroaktivita sa objavuje v platnom občianskom 

zákonníku v § 865 odst. 1. obč. zák..
244

    

 

2.12.  Zásada ochrany nadobudnutých práv (iura quaesita)   

           

 

Zásada iura quaesita predstavuje spolu so zásadou lex retro non agit jeden 

z predpokladov princípu právnej istoty, a je jej existencia jej tak nevyhnutnosťou pre 
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riadne fungovanie právneho štátu. Z toho plynie, že ide o všeobecnú právu zásadu, ktorá 

sa uplatňuje v právnom poriadku ako celku, a to za stavu, kedy má byť dosiaľ účinná 

právna úprava nahradená novou. Táto zásada vyjadruje požiadavku, aby nová (účinná) 

právna úprava rešpektovala právne vzťahy a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli 

pred jej účinnosťou podľa predošlej právnej úpravy s tým, že ich musí chrániť. Práva 

nadobudnuté z týchto vzťahov teda nemôže zrušiť.     

 Je potrebné rozlišovať pojmy retroaktivita a iura quaesita.
245

 Rozdiel medzi 

retroaktivitou a ochranou nadobudnutých práv spočíva v tom, že retroaktivita pôsobí 

spätne do minulosti (teda do okamihu účinnosti novej právnej úpravy), zatiaľ čo iura 

quaesita pôsobí z minulosti do budúcnosti a je pre ňu rozhodujúca doba po účinnosti 

novej právnej úpravy. 
246

 Ochrana nadobudnutých práv je širšia než zákaz retroaktivity, 

pretože v sebe zahŕňa zákaz retroaktivity, ale zároveň poskytuje oprávnenému 

nedotknuteľnosť jeho práv do budúcnosti.
247

 Otázkou však zostáva, ktoré práva sa majú 

takto chrániť. Napr. právo vlastnícke bude bezpochyby chránené, pretože na jeho trvaní 

existuje verejný záujem a je dôvodné očakávať, že takto založený právny vzťah pretrvá 

aj ďalšie výrazné zmeny právnych úprav. Naopak napr. v prípade naliehavého 

verejného záujmu smerujúceho ku zmene alebo zrušeniu minulých práv, ktoré neboli 

založené v dôvere v stabilitu právneho poriadku, bude takýto zásah možný (napr. 

zrušenie šlachtictva).
248

         

       

2.13.  Pacta sunt servanda         

            

 

Zásada pacta sunt servanda patrí medzi najobecnejšie axiomatické právne 

zásady, ktoré nie sú odvodené od žiadne inej zásady.
249

 Vyjadruje všeobecnú záväznosť 
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uzatvorených zmlúv, resp. požiadavku, aby každý plnil svoje záväzky.
250

 

Najvýraznejšie sa uplatňuje v zmluvnom záväzkovom práve. Ku zakotveniu všeobecnej 

záväznosti zmlúv dochádza až v období stredoveku pod vplyvom racionálnej 

prirodzenoprávnej školy, resp. kresťanskej morálky.
251

      

 Zo zásady pacta sunt servanda teda vyplýva požiadavka dodržovania 

uzatvorených zmlúv. To znamená, že zmluvné strany musia danú zmluvu plniť. 

Zároveň platí, že porušenie zmluvy je porušením práva, čo ma za následok vznik 

zodpovednosti na strane porušiteľa zmluvy.
252

 Uplatňuje sa najmä u ekvivalentných 

zmlúv. Zásada pacta sunt servanda nie je výslovne zakotvená v občianskom zákonníku, 

avšak môžeme je dovodiť z ustanovenia § 493 obč. zák., ktorý stanoví, že „záväzkový 

vzťah nie je možné meniť bez súhlasu jeho strán, ak tento zákon nestanoví inak.“
253

 

Týmto sa dostávame ku konštatovaniu, že ani táto zásadu nie je absolútna, rovnako ako 

žiadna zo zásad súkromného práva a v určitých prípadoch musí byť obmedzovaná.  

           

 Ku zasahovaniu do zásady pacta sunt servanda dochádza prirodzene pri zmene 

obsahu zmluvy. Možnosť zmluvných strán meniť obsah zmluvy plynie zo zmluvnej 

autonómie a hovoríme o kumulatívnej novácii.
254

 Takto je možné meniť obsah zmluvy 

dohodou, teda na základe zhodnej vôle zmluvných strán podľa § 516 odst. 2 obč. zák.
255

 

Ten stanoví, že účastníci môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.   

 Ku zmene, zániku alebo zrušeniu zmluvy môže dôjsť aj na základe prejavu vôle 

jednej zmluvnej strany. Na túto možnosť odkazuje § 48 odst. 1 obč. zák., ktorý 

umožňuje jednostranné odstúpenie od zmluvy, ale túto alternatívu podmieňuje buď 

výslovným zákonným odkazom alebo dohodou účastníkov. Najširšie možnosti 

odstúpenia od zmlúv sa vyskytujú v ochranných ustanoveniach o spotrebiteľských 
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zmluvách.  Napr. podľa § 53 odst. 7 obč. zák. má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 

uzatvorenej prostredníctvom komunikácie na diaľku, a to bez uvedenie dôvodu do 14 

dní od prevzatia plnenia.
256

         

 Obsah zmluvného záväzku môže byť tiež modifikovaný na základe účinnosti 

nového právneho predpisu. Typický príkladom sú zákonné úroky z omeškania, ktorých 

výšku určuje prevádzací predpis podľa § 517 odst. 2 obč. zák. 
257

 ( v súčasnosti 

nariadenie vlády č. 33 z roku 2010). Tieto úroky môže podľa daného ustanovenia 

požadovať veriteľ od dlžníka, ktorý je v omeškaní s plnením svojho peňažitého 

záväzku.           

 Súdne rozhodnutie je taktiež jedným z dôvodov zmeny obsahu zmluvy. Podľa § 

301 obch. zák. môže súd znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, a to až do výšky 

škody vzniknutej do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na 

ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.
258

       

 Problematickou otázkou zostáva, či má prípadná zmena pomerov po uzatvorení 

zmluvy dopad na obsah záväzku. V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. clausule rebus sic 

statibus (klauzula nezmenených pomerov), ktorej účelom je vyrovnanie nerovností 

plnení strán, ku ktorým došlo v dôsledku mimoriadnych okolností, ktoré strany nemohli 

rozumne predpokladať v dobre uzatvorenia zmluvy. 
259

 Zohľadnenie tejto klauzule 

nájdeme napr. v § 151p odst. 3 obč. zák., ktorý stanoví, že ak vznikne zmenou pomerov 

hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd 

rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre 

zmenu pomerov nie je možné spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, 

aby sa na miesto  vecného plnenia poskytovalo peňažité plnenie.
260

Avšak v zásade sa 

táto klauzula používa v nevyhnutnej miere, kedy sa napr. postavenie dlžníka v dôsledku 

nepredvídaných zmien zmenilo extrémne, pričom zmluvné strany musia jednať pri 
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uzatváraní zmlúv v súlade so zásadou iura vigilantibus, teda musia jednať s náležitou 

mierou opatrnosti a predvídavosti pri uzatváraní zmlúv.
261

    

 Návrh nového občianskeho zákonníku na rozdiel od platného občianskeho 

zákonníku výslovne upravuje zásadu pacta sunt servanda, a to v ustanovení § 1748, keď 

stanoví : „Zmluva strany zaväzuje. Je možné ju zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom 

všetkých strán, alebo z iných zákonných dôvodov.“
262

 Dôvodová správa k tomu dopĺňa, 

že obsah zmluvy netvorí len to, čo je v nej stanovené, ale aj zákonná úprava, dobré 

mravy a zvyklosti.
263

          

   

2.14.  Zásada prevencie         

           

 

Pre súkromné právo je charakteristická negatívne pôsobiaca právne regulácia. 
264

  

To znamená, že sankčné (zodpovednostné) pôsobenie súkromného práva nastáva 

zásadne ex post, teda až po ohrození alebo porušení práv a povinností. Súkromnoprávne 

sankcie sa najčastejšie uplatňujú v prípadoch porušenia subjektívnej povinnosti zo 

strany subjektu právneho vzťahu alebo osoby stojacej mimo právny vzťah, a to 

spravidla vtedy ak vznikla majetková ujma. Sankcie súkromného práva potom slúžia 

najmä ku kompenzácii takto vzniknutej ujmy napr. formou náhrady škody, zaplatenia 

úrokov z omeškania, vydania bezdôvodného obohatenia apod.    

 Na druhej však takéto individualistické kompenzačné (reparačné) pôsobenie 

noriem súkromného práva, ktoré smeruje ku vyrovnaniu majetkových pomerov výlučne 

medzi danými osobami z právneho vzťahu, nezohľadňuje vznik celospoločenskej 

škody.
265

 Napr. zničenie veci je možné nahradiť len inou majetkovou hodnotou avšak 
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danú vec to spoločnosti nenahradí. Práve z týchto dôvodov je nutné, aby 

súkromnoprávnu úpravu zahŕňala aj preventívne pôsobiace normy, ktoré smerujú ku 

predchádzaniu ohrozovania a porušovania práv a povinností, pretože  z hľadiska 

celospoločenského je vždy lepšie škodám predchádzať než ich následne nahradzovať.
266

 

 Občiansky zákonník vyhradzuje prevenčnej úprave hlavu prvú šiestej časti 

s názvom predchádzanie hroziacim škodám. Jedná sa ustanovenia § 415 až § 419 

obč.zák.        

 Najvýznamnejším a zároveň najdiskutovanejším z nich je § 415 obč. zák., ktorý 

vyjadruje zásadu neminem laedere (nikoho nepoškodzovať).
267

 Niektorí autori považujú 

tento princíp za všeobecnú právnu zásadu a uvádzajú ho ako samostatný princíp vedľa 

zásady prevencie.
268

 Iní autori ho upravujú v rámci zásady prevencie.
269

 Stúpenci 

právneho pozitivizmu odmietajú jeho priamu aplikovateľnosť s tým, že ide 

o imperfektnú normu bez sankcie v nej uvedenej. Predstavitelia prirodzenoprávneho 

smeru ju naopak uznávajú za všeobecnú zásadu.
270

     

 Ustanovenie § 415 obć. zák. je výrazom rímskoprávnej zásady neminem laedere 

a predstavuje tzv. generálnu prevenciu vzniku škôd.
271

 Takto je stanovená povinnosť 

každého počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a 

životnom prostredí. V prípade jednanie v rozpore s § 415 obč. zák. pôjde o protiprávne 

jednanie. Toto ustanovenie smeruje proti porušovaniu zmluvnej povinnosti, ale aj 

mimozmluvnej (zákonnej) právnej povinnosti a vyjadruje tak prevenčnú požiadavku, 

aby nebol nik poškodzovaný, a to ako na jeho osobnosti tak aj na majetku. 
272

 V prípade 

spôsobenia škody nastupuje zodpovednostný, sekundárny právny vzťah a každý bude 
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zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti podľa § 420 obč. 

zák. a násl. Z vyššie uvedeného tak plynie, že ustanovenie § 415 je priamo 

predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu a pôsobí preventívne na všetky fyzické 

a právnické osoby v zmysle existencie hrozby vzniku zodpovednosti za škodu a 

psychologicky motivuje tieto subjekty, aby sa vyvarovali jednania, ktoré je s ním v 

rozpore. Ak bolo ohrozené alebo porušené právo fyzickej osoby na ochranu jej 

osobnosti, môže sa oprávnená osoba domáhať odstránenia následkov takýchto zásahov 

a zároveň môže požadovať primerané zadosťučinenie, resp. náhradu nemajetkovej ujmy 

v peniazoch podľa § 13 odst. 1 a 2 obč. zák.
273

      

 Občiansky zákonník v nasledujúcich ustanoveniach § 417 až § 419 upravuje 

zvláštnu (špeciálnu) prevenčnú právnu povinnosť ku odvráteniu škody tomu, komu 

hrozí.
274

 Hovoríme o tzv. zakročovacej prevenčnej povinnosti zo strany ohrozeného. 

Táto úprava súvisí s tým, že spravidla generálne prevenčné ustanovenie samo o sebe 

v praxi nikdy nebude dostačujúce a zároveň škody nevznikajú len v dôsledku jednania 

človeka, ale napr. aj pôsobením prírodných síl. Preto je nutné doplniť generálnu 

prevenciu špeciálnymi prevenčnými povinnosťami, aby bol vznik škody, čo najviac 

eliminovaný. Povinnosť takto zakročiť vzniká aj ku zmierneniu vzniknutej škody. 

Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok vznik spoluzavinenia 

poškodeného.
275

 ten komu hrozí škoda ma teda povinnosť sám zakročiť a ku jej 

odvráteniu, ale len spôsobom primeraným. Nesmie teda spôsobiť pri tomto odvracaní 

následok rovnako závažný alebo ešte závažnejší než ten, ktorý hrozil.
276

 Výnimkou sú 

prípady kvalifikované ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť podľa § 418 ods.1 a 2, 

kedy ohrozený nebude zodpovedať za škodu spôsobenú pri odvracaní neoprávneného 

útoku, resp. priamo hroziaceho nebezpečenstva. Ten kto odvracal hroziacu škodu má 

právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a zároveň na náhradu škody, ktorú pri 

tom utrpel.
277

 Ďalej v prípade vážneho ohrozenia škodou má ohrozený právo domáhať 

sa na súde, aby ten uložil ohrozovateľovi povinnosť učiniť opatrenia ku odvráteniu 
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závažne hroziacej škody. V tomto prípade o prevenciu uskutočnenú prostredníctvom 

súdu.
278

              

Za prevenčné ustanovenie môžeme považovať aj § 3 odst. 2 obč. zák., avšak 

s týmto ustanovením sú spojené aplikačné problémy, keďže je formulovaný príliš vágne 

a tak je naň poukazované ako na normu imperfektnú, ktorá neobsahuje sankciu.
279

 Daná 

formulácia je nasledovná: „ Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej 

samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo ku ohrozovaniu a porušovaniu práv 

z občianskoprávnych vzťahov a aby príslušné rozpory medzi účastníkmi boli odstránené 

predovšetkým ich dohodu.“ 
280

         

 Prevenčne pôsobí aj inštitút zavinenia, vo forme subjektívnej (t.j. za zavinenie) 

alebo objektívnej (t.j. bez ohľadu na zavinenie jednajúceho – napr. § 421a odst. 1 obč. 

zák., ktorý je príkladom absolútnej objektívnej zodpovednosti bez možnosti liberácie) 

zodpovednosti.                                       

Návrh nového občianskeho zákonníku zakotvuje výraz zásady neminem laedere 

prostredníctvom § 2870, ktorý stanoví: „každý je povinný počínať si pri svojom konaní  

tak, aby nedošlo ku nedôvodnej ujme na slobode, živote, zdraví alebo vlastníctve iného, 

ak to vyžadujú okolnosti prípadu alebo zvyklosti súkromného práva.“
281

     

   

2.15.  Ochrana slabšej strany        

          

 

Súkromné právo poskytuje svojim subjektom maximum možnej slobody. Avšak 

nie každý subjekt „prichádza“ do právneho vzťahu s rovnakou (rovnou)  východiskovou 

pozíciou. A tak sloboda musí byť v určitých prípadoch obmedzovaná s cieľom 

dosiahnutia skutočnej slobody, ktorú je len sloboda rovná. Zásada ochrany slabšej 

strany je teda výsledkom konfliktu medzi slobodou (zásadou autonómie vôle) 

a rovnosťou. Súkromné právo tak koriguje nerovnosť východiskových pozícií nerovnou 
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úpravou práv a povinností. 
282

       

 Ako už bolo vyššie konštatované v rámci zásady autonómie vôle, zmluvná 

sloboda je obmedzovaná mocenskou štruktúrou spoločnosti, ktorá sa prejavuje v 

zmluvách uzatváraných medzi podnikateľmi (dodávateľmi - profesionálmi) 

a spotrebiteľmi, ktorý sú objektívne slabšou stranou tohto právne vzťahu. Hovoríme 

teda o ochrane slabšej zmluvnej strany, ktorá sa však neprejavuje len v zmluvách 

uzatváraných medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi (§ 52 odst. 2 obč. zák. vymedzuje 

dodávateľa ako osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej 

obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti). Môžeme sem zaradiť aj zmluvné vzťahy 

napríklad medzi prenajímateľom a nájomcom, zamestnávateľom a zamestnancom 

a iné.
283

 Spotrebiteľ a podnikateľ sú síce formálne rovní a môžu slobodne vyjednávať 

o podmienkach kúpy, ale fakticky spotrebiteľ nemá inú možnosť než prijať podmienky 

navrhnuté podnikateľom (hovoríme o take it or leave it contracts).
284

 Preto občiansky 

zákonník vyrovnáva právne postavenie týchto subjektov úpravou spotrebiteľských 

zmlúv (v piatej hlave § 52 a násl.). Konkrétne spočíva ochrana spotrebiteľa v týchto 

právnych prostriedkoch  :  

o  obmedzenie autonómie vôle strán pri určení obsahu spotrebiteľských zmlúv 

o  široké zakotvenie informačnej povinnosti dodávateľa 

o  široko zakotvené právo spotrebiteľa na odstúpenie od týchto zmlúv 

o  zákazu určitých zmluvných zjednaní v týchto zmluvách 

o  zákaz odchyliek  v neprospech spotrebiteľa v spotrebiteľských zmluvách 
285

 

 

Táto právna regulácia chráni spotrebiteľa napr. tým, že zmluvné ustanovenia 

týchto zmlúv sa nemôžu odchýliť od zákona v jeho neprospech (§ 55 odst.1 obč. 

286
zák.) a samotný spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv zákonom mu poskytnutých, alebo 

inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Občiansky zákonník ďalej v § 56 upravuje 

neprípustné ustanovenia spotrebiteľských zmlúv, ktorých neplatnosti sa môže dovolať 
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spotrebiteľ.
 287

 § 54b obč. zák. kladie dôraz na informovanosť spotrebiteľa a upravuje 

informácie, ktoré mu musia byť dodané a tak zákon ukladá profesionálnym 

podnikateľom v rámci vyrovnania právneho postavenia so spotrebiteľmi široké 

informačné povinnosti. Ako však tvrdí J. Hurdík, ochrana spotrebiteľa sa len javí ako 

súbor dôležitých sociálnych noriem, ale v skutočnosti podporuje konzum ako nástroj 

liberálne ekonomiky a snaží sa spútať človeka s ekonomickým systémom a podriadiť sa 

tak jeho hodnotám.
288

 Je treba sa zamyslieť nad tým, či táto právna regulácia nevedie 

k popieraniu autonómie vôle.         

 Na druhej strane aj tato ochrana musí byť citlivo vyvážená, pretože aj slabšia 

strana môže zneužiť svoje postavenie, resp. prehnaná ochrana môže viesť napr. k tomu, 

že zamestnávatelia budú prijímať nižší počet zamestnancov. 

 

2.16. Zásada vigilantibus iura scripta sunt; vigilantibus iura.   

   

 

Pôvodom rímska právna zásada vigilantibus iura scripta sunt (zákony sú písané 

pre bdelých) býva vymedzovaná rôznymi označeniami, najčastejšie ako bdelým náležia 

práva alebo nech si každý stráži svoje práva. Táto zásada sa však netýka len 

subjektívnych práv, ale vzťahuje sa na celkové priaznivé alebo nepriaznivé právne 

postavenie subjektu. Preto je vhodnejšie ju vymedziť tak, že každý má vo svojom 

vlastnom záujme hájiť svoje právne postavenie. 
289

 Ide teda o výstrahu adresovanú 

subjektom, aby sledovali všetky rozhodné skutočnosti týkajúce sa ich právneho 

postavenia (napr. premlčacie alebo prekluzívne lehoty). V opačnom prípade platí, že 

právne následky vyplývajúce z právnych noriem a právnych skutočností sú subjektom 

pričítané bez ohľadu na nedostatky vedenia alebo chcenia o faktickom a právnom 
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stave.
290

 Každý je tak zodpovedný za náležitú mieru predvídavosti a opatrnosti, napr. pri 

prevzatí nejakého záväzku.
291

 A tak napr. marným uplynutím premlčacej alebo 

prekluzívnej lehoty, dôjde ku strate nároku (vymožiteľnosti práva) alebo dokonca 

k zániku práva v prípade, že sa prekluduje. Z hľadiska súkromného práva, je existencia 

zásady iura vigilantibus nevyhnutná a preň charakteristická. Súkromné právo je 

postavené na súkromnej iniciatíve a aktivite jednotlivých subjektov, smerujúcej 

k obhájeniu a stráženiu si svojho právneho postavenia. A práve pre skutočnosť, že 

súkromné právo poskytuje svojim subjektom maximum slobody, je potrebné sa o svoju 

slobodu aj aktívne „starať“. Zásada iura vigilantibus je tak viazaná na zásadu autonómie 

vôle subjektov ako aj na ďalšie zásady súkromného práva, pôsobia súčasne a navzájom 

sa doplňujú. Samozrejme, táto individuálna iniciatíva nemôže byť absolútna a z určitých 

zvlášť významných dôvodov býva obmedzovaná, ale deje sa tak napr. z dôvodu ochrany 

spotrebiteľa (slabšej strany) pred profesionálnejším dodavateľom. V tomto prípade bude 

teda zásada iura vigilantibus kontrárna ku zásade ochrany slabšej strany. Zmluvné právo 

totiž počíta s tým, že jeho zmluvné strany jednajú uvážlivo, predvídajúc právne 

dôsledky z daných záväzkov, ktoré na seba preberajú.
292

      

 Na rozdiel od verejnoprávnych odvetví, pre súkromné právo je charakteristická 

nízka miera informačnej povinnosti a tak ak si subjekt chce zachovať svoje právne 

postavenie alebo ho zlepšiť, musí sa o svoje právne postavenia sám vo vlastnom záujme 

starať, aj keď k tomu nie je nútený. Tak napr. nie je  povinnosťou veriteľa podať žalobu 

k súdu v premlčiacej lehote a uplatniť tak svoje právo. Ale ak tak neučiní, resp. tak 

učiní až po jej uplynutí, hrozí mu, že dlžník vznesie námietku premlčania a súd mu jeho 

právo neprizná, pretože došlo ku strate nároku (vymáhateľnosti práva). Zo 

súkromnoprávnych odvetví sa najvýraznejšie prejavuje v obchodnom práve, kde sa 

predpokladá profesionalita obchodníkov. Ale je charakteristická aj pre celé občianske 

právo. Súvisí taktiež so zásadou ignorantia iuris non excusat a jej prejavom je napr. 

zásada volenti non fit iniuria (tomu kto to chce, sa bezprávie nedeje), ktorá vylučuje 
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protiprávnosť škody spôsobenej so zvolením poškodeného. 
293

    

    

2.17.  Ignorantia legis non excusat       

 

 

Rímskoprávna zásada ignorantia legis non excusat sa označuje ako neznalosť 

zákona neospravedlňuje. Táto je zásada má axiomatickú povahu a je považovaná za 

jeden z nezrušiteľných princípov, bez ktorého by došlo ku rozkladu právneho 

systému.
294

 Pre právo je teda nepostrádateľná, a to najmä z dôvodu, že v prípade jej 

neexistencie by bolo nutné individuálne skúmať subjektívny stav vedomia každého 

jednotlivca, čo je nepredstaviteľné. 
295

 Patrí teda medzi princípy, ktoré vytvárajú 

predpoklad súčasného poňatia práva. Jej dôležitosť spočíva v tom, že zakladá možnosť 

vyvodzovať zodpovednosť z porušenia práva.
296

 Napriek tomu, že nie je upravená 

v právnych predpisoch, bezpochyby sa v českom práve aplikuje. Jej aplikovateľnosť 

stvrdzuje aj Ústavný súd. 
297

        

 Zásada neznalosť zákona neospravedlňuje súvisí s právnym vedomím, teda so 

znalosťou práva, s predstavami ľudí o platnom práve a o tom, čo je právne 

a protiprávne. 
298

 Je len ťažko predstaviteľné, aby každý jedinec študoval zložité právne 

texty. Preto sa v právnom štáte vyžaduje ku platnosti normatívneho aktu, jeho 

vyhlásenie vo verejne prístupných zbierkach.
299

 Tým je každému daná možnosť, aby sa 

zoznámil s platným právom. V reálnom živote sa však ľudia dozvedajú o platnom práve 
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spravidla z iných zdrojov (od iných ľudí, z televízie), ale zároveň sú v spoločnosti 

zakorenené isté tradičné predstavy a stereotypy chovaní, takže často sa subjekty chovajú 

podľa práva bez toho, aby o si to uvedomovali.  Samozrejme je treba mať na pamäti 

skutočnosť, že v prípady zmien (novelizácii) právnych predpisov začne právna norma 

fakticky spoločensky pôsobiť až po istom čase, preto je nutné postupovať aj v súlade so 

zásadou právnej istoty.   
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Záver 
 

Zásady súkromného práva, resp. právne princípy vo všeobecnosti, nadobúdajú 

stále väčší význam v súčasných podmienkach nekontrolovateľného nárastu 

a partikularizácie právnych predpisov, kedy je nutné držať sa určitých základných 

premís, ktoré zjednocujú a vystihujú podstatu daného odvetvia práva, resp. práva ako 

takého. Najmä za stavu, kedy sa rozdiely medzi verejným a súkromným právom 

stierajú. V opačnom prípade hrozí vznik chaosu v právnom systéme, ktorý môže mať 

ďalekosiahle negatívne dôsledky.        

 Zásady súkromného práva sú v českom právnom poriadku obsiahnuté, buď 

v klasickej normatívnej podobe (zásada dispozitívnosti) alebo bývajú formulované 

prostredníctvom generálnych klauzúl (dobré mravy, neminem laedere) a niektoré z nich 

sú prítomné a aplikovateľné bez toho, aby boli výslovne vyjadrené v právnom poriadku. 

(individuálna autonómia, ignorantia legis non excusat, pacta sunt servanda). Ich 

hlavnou funkciou v právnom poriadku je funkcia korektívu smerujúca k tomu, aby 

nedochádzalo ku zjavným porušeniam práva. A tak napr. prostredníctvom ochrany 

slabšej strany vyrovnávajú nerovné postavenie jednotlivých subjektov právnych 

vzťahov (typicky vzťahy medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi) a zabezpečujú rovné 

právne postavenie objektívne slabším stranám právnych vzťahov.  Z hľadiska systému 

práva zásady súkromného práva vymedzujú určité špecifiká príznačné pre 

súkromnoprávnu reguláciu (najmä zásada rovnosti považovaná za metódu 

súkromnoprávnej regulácie). Zároveň predstavujú nezastupiteľné interpretačné vodítko 

pri sudcovskom rozhodovaní, ale aj pri tvorbe nových právnych predpisov.  

 Rekodifikácie súkromného práva vytyčuje za svoju východiskovú zásadu princíp 

autonómie vôle a v tom sa tak odchyľuje od platného občianskeho zákonníku, ktorý vidí 

na pomyselnom piedestáli zásadu rovnosti. V rámci tejto rekodifikácie zohrávajú zásady 

súkromného práva významnú úlohu a môžeme povedať, že návrh nového občianskeho 

zákonníku je na nich postavený a často sa ich dovoláva vo väčšej miere než dosiaľ 

platný občiansky zákonník. Pozitívum je aj fakt, že návrh na rozdiel od platnej právnej 

úpravy výslovne upravuje niektoré zo zásad súkromného práva (ako napr. pacta sunt 

servanda, nemo turpitudinem suam alegare  potest, nemo plus iuris ad alium transfere 

potest, quam ipse habet ).   



 75 

Použitá literatúra 
 

Monografie: 

 

 
1. BLACK, Henry Campell. Black´s law dictionary, Sixth edition. St.Paul : West 

publishing co., 1990, 4th reprint 1991, 1657 s. ISBN 0-314-76271-X  

2. BOGUSZAK, Jiří. Právní principy: kolokvium. 1. vydání. Pelhřimov : 

Vydavatelství 999 , 1999 , 231 s. ISBN 80-901064-5-5 

3. BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. 

prepracované vydanie. Praha : ASPI, 2004, 347 s. ISBN 80-7357-030-0 

4. BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří;VEVERKA, Vladimír. Základy teorie práva 

a právní filozofie. 1. vydanie. Praha : Codex, 1996, 319 s. ISBN 80-85963-06-X 

5. DVOŘÁK, Jan ; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné I. 5.vydání. 

Praha : Wolters Kluwer, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7357-468-0 

6. DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Preložil Zdeněk Masopust. 

Praha : Oikoymenh, 2001, 455 s. ISBN 80-7298-022-X 

7. ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákonník, Velký akademický komentář. 

1.Svazek. Praha : Linde, 2008, 1391 s. ISBN 978-80-7201-687-7 

8. ELIÁŠ, Karel; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska pro nový kodex 

soukromého práva. 1.   vydání. Praha : Linde, 2001, 302 s. ISBN 80-7201-303-0 

9. FIALA, Josef a kol. Občanské právo. Praha : Aspi - Wolters Kluwer, 2006, 963 

s. ISBN 80-7357-212-5  

10. FIALA, Josef;KINDL, Milan., et.al. Občanský zákonník. Kometnář, I.díl. 1. 

vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2009, 904 s. ISBN 978-80-7357-395-9 

11. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 1. vydanie. Praha : Aleš Čeněk, 2000, 222 s. 

ISBN 80-86473-01-5  

12. HAVEL, Bohumil; PIHERA, Vlastimil (eds). Soukormé právo na cestě. Eseje 

a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň : Aleš čeněk, 2010, 396 s. ISBN 978-

80-7380-265-3 

13. HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vydanie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, 

303 s. ISBN 80-86898-96-2  

14. HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vydání. Brno : Masarykova 

univerzita, 1998, 168 s. ISBN 80-210-2001-6 

15. HURDÍK, Jan; LAVICKÝ, Petr. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. 

Brno : Masarykova univerzita, 2010, 197 s. ISBN 978-80-210-5063-1 

16. HURDÍK, Jan; FIALA, Josef; HRUŠÁKOVÁ, Milana. Uvod do soukromého 

práva. 2.rozšířené a upravené vydání. Brno : Univerzita Masarykova, 2002, 158 

s. ISBN 80-210-2976-5 

17. KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo.  2. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 1995, 386 s. ISBN 80-7179-031-1 

18. KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 1995, 247 s. ISBN 

80-7179-028-1 

19. KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiři; DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo 

hmotné 1. 4. vydání, aktualizované a doplněné. Praha : ASPI, 2005, 524 s. ISBN 

80-7357-127-7  



 76 

20. KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiři a kol. Občanské právo hmotné II. 2. 

vydání. Praha : ASPI, 2002, 631 s. ISBN 80-86395-36-7 

21. KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech, k úloze právních 

principů v judikatuře. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002, 419 s. ISBN 80-246-

0483-3 

22. MACUR, Josef. Občanské právo procesní v systému práva. Brno : Universita 

J.E.Purkyně, 1975, 305 s. čislo záznamu 000570068 

23. Ottův slovník náučný. Díl dvacátý, Praha : Argo. 2000, 1087 s. ISBN 80–7203-

267-4 
24. PAUKNEROVÁ, Monika; TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na 

počátku 21. století. IV. Proměny soukromého práva. 1. vydanie. Praha : 

Karolinum, 2009, 424 s. ISBN 978-80-246-1687-2 

25. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI, a.s., 2005, 472 s. ISBN 

80-7357-133-1 

26. SALAČ, Jaroslav. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 2. 

vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, 301 s. ISBN 80-7179-914-9 

27. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; TICHÝ, Luboš. Sborník statí z diskusních fór 

o rekodifikaci občanského práva. Praha : ASPI, 2007, 354 s. ISBN 978-80-7357-

294-5 

28. ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta; HUMLÁK, Milan a kol. 

Občanský zákonník I. § 1 – 459. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008, 

1221 s. ISBN 978-80-7400-004-1  

29. TRYZNA, Jan. Právní principy a právní argumentace, k vlivu právních principů 

na právní argumentaci při aplikaci práva. 1. vydání. Praha : Auditorium, 2010, 

332 s. ISBN 978–80–87284–01-8 

30. Universum všeobecná encyklopédie. 7.díl. Or – Q. Praha : Odeon. 2001, ISBN 

80-207-1069-8 

31. VRCHA, Pavel (eds). Civilní judikatura. Výběr aktuálních rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České rebubliky. 2. vydání. Praha : Linde, 

2005, 1291 s. ISBN 80-7201-542-7   

32. WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současného českého 

práva.1. vydání. Praha : Karolinum, 2006, 278 s. ISBN 80-246-1246-1  

 

 

Právne predpisy 

 
1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v znení neskorších 

predpisov 

2. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v znení 

neskorších predpisov 

3. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákonník, v znení neskorších predpisov 

4. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákonník, v znení neskorších predpisov 

 

Judikatúra 
 

1. Nalez Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17.12.1997, sp.zn. Pl ÚS 33/97  

2. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 24.5.1994, sp.zn. Pl.ÚS 16/93  

3. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 16.10.2007, sp.zn. Pl.ÚS 78/06  



 77 

4. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 4.11.1998, sp.zn. II.ÚS 236/97 

5. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29.01.2008, sp.zn. Pl. ÚS 72/06  

6. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17.05.1994, sp.zn. Pl. ÚŠ 36/93  

7. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28.03.2006, sp.zn. Pl. ÚS 42/03  

8. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 08.11.1995, sp.zn. Pl. ÚS 5/95 

9. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 6. 1995 sp.zn. Pl. ÚS 4/95.   

10. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6.11.2007, sp.zn. II.ÚS 3/06,  

11. Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 26.11.2008,  sp.zn. II. Pl ÚS 

446/2008  

12. Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 12.08.2003, sp.zn. 21 Cdo 

633/2002  

13. Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 27.11.2003, sp.zn. 30 Cdo 

664/2002  

14. Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa  30.6.2002, sp.zn. 28 Cdo 

848/2002.  

15. Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 16.3.2004 , sp.zn. 26 Cdo 

1439/2003.  

16. Usnesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 22.3.2005, sp.zn. 22 Cdo 

1917/2004  

17. Usnesení Najvyššieho súdu  Českej republiky zo dňa 02.07.2003, sp.zn. 21 Cdo 

664/2003 

 

Články 

 
1. KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co je zakázano, Právník, 1990, č.1 

2. TELEC, Ivo. Právní principy a některé jiné věci. Právník. 2002, roč. 141, č. 6,  

3. FIALA, Josef. Iura quaesita a jejich uplatnění v judikatuře Ústavního soudu. 

Právník, 1999, č.3 

 

Internetové zdroje 

 
1. http://www.nsoud.cz/ 

2. http://www.mvcr.cz/ 

3. http://nalus.usoud.cz/ 

4. http://justice.cz/ 

 

          

 

 

 

http://www.nsoud.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://nalus.usoud.cz/


 78 

Abstract 

 

Principles of private law  
 

The reason of choosing „Principles of private law“ for my thesis is that private 

law is built on untouchable values. For example, basic values like freedom and equality, 

which are represented by these principles. Many of them are indispensable in the 

relation of functionality of the whole system of law. Most of them have Roman law 

origin.              

 The purpose of my thesis is to describe and summarize the main principles of 

private law that mostly appear in Czech law, especially in civil law. It also examines the 

influence of re-codification of private law on these principles and relationship between 

them.             

 The thesis is composed of two parts.      

 Part one, named general part, is introductory and defines different meanings of 

principles of law in Czech jurisprudence. It deals with historical perspective (Roman 

law connections to principles of law) and philosophical context (represented by 

concepts of legal positivism, theory of natural rights and sociological concept of law) of 

principles of law. It also describes the theory of principles of law by Ronald Dworkin. 

 Part two, named specific part, focuses on principles of private law and contains 

the overview of them. It deals with legal regulations of these principles and their 

definitions according to judicial decisions. It also examines the place, meaning and the 

relationship between them. Private autonomy is considering as the main principle of 

private law, because of its axiomatic focus.      

 But it’s obvious, that none of these principles can be considered as absolute. 

Even freedom has to be restricted to ensure equality in the legal relationship.  

 The re-codification of private law is also built on these principles and the 

proposal of the new civil code mentions them often. It also adjusts more principles 

explicitly in the opposite of valid civil code. The main function of principles of private 

law, is to be a corrective against clear injustice. They are also using as a guide for legal 

interpretation.        
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Abstrakt 

 

Zásady súkromného práva        

           
Téma zásad súkromného práva je predmetom mojej práce pre jej hodnotový 

význam, ktorý sa odráža v súkromnom práve, napr. prostredníctvom základných hodnôt 

slobody alebo rovnosti. Bez existencie týchto princípov by právo nemohlo byť 

funkčným normatívnym systémom v pravom zmysle. Mnohé z nich vychádzajú 

z rímskeho práva.          

 Cieľom tejto práce je zhrnutie a vymedzenie hlavných zásad súkromného práva, 

ktoré sa objavujú v českom právnom systéme, ale najmä v práve občianskom. Zároveň 

je v tejto práci pojednávané o súvislostiach zásad s rekodifikáciou súkromného práva, 

ale predmetom je tiež skúmanie vzťahov medzi jednotlivými zásadami.   

 Práca pozostáva z dvoch časti, a to časti všeobecnej a zvláštnej.   

 Všeobecná časť zahŕňa pojmové vymedzenie právnych princípov z hľadiska 

právnofilozofických smerov (právneho pozitivizmu, prirodzeného práva 

a sociologického smeru). Zároveň pojednáva o mieste a funkcii právnych princípov 

v systéme práva Českej republiky.        

 Zvláštna časť obsahuje prehľad jednotlivých zásad súkromného práva. 

Pojednáva o ich vymedzení, zakotvení v právnom poriadku, funkciách a vzťahoch 

medzi nimi. Zásada autonómie vôle je považovaná za východiskovú zásadu, pre jej 

axiomatickú povahu.         

 Zásady súkromného práva sú používané najmä ako korektív voči zjavným 

porušeniam práva. Zároveň plnia dôležitú úlohu pri interpretácii a aplikácii práva, 

najmä v situáciách, kedy sa odvolávame na vyššie hodnoty, resp. vtedy ak je daná 

právna norma nejasná. Avšak je zrejmé, že žiadna z týchto zásad nemôže byť 

považovaná za absolútnu a tak napr. aj sloboda musí byť v určitých situáciách 

obmedzovaná kvôli garancii rovnosti.       

 Návrh nového občianskeho zákonníku vychádza zo zásad súkromného práva 

a na rozdiel od platného občianskeho zákonníku, upravuje vo väčšej miere niektoré 

z nich aj explicitne.          
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