
1

Obsah

1. Úvod......................................................................................................................3

2. Pojem právních zásad a jejich vymezení ................................................................5

2.1 Obecně o pojmu právních zásad ......................................................................5
2.2 Členění právních zásad....................................................................................8
2.3 Zásady soukromého práva v dílech českých autorů..........................................9

3. Zásada autonomie vůle ........................................................................................12

3.1 Obecně k zásadě autonomie vůle........................................................................12
3.2 Obsah zásady autonomie vůle ............................................................................14

4. Zásada dispozitivnosti právní úpravy ...................................................................16

4.1 Obecně k zásadě dispozitivnosti právní úpravy ..................................................16
4.2 Obsah zásady dispozitivnosti právní úpravy.......................................................17

5. Zásada „vigilantibus iura scripta sunt“ .................................................................21

5.1 Obecně k zásadě „vigilantibus iura scripta sunt“ ................................................21
5.2 Obsah zásady „vigilantibus iura scripta sunt“.....................................................22

5.2.1 Projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v ustanovení § 676 odst. 2 
Občanského zákoníku ..........................................................................................23
5.2.2 Projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v ustanovení § 150 odst. 4 
Občanského zákoníku ..........................................................................................23
5.2.3 Projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v úpravě zajišťovacích 
prostředků............................................................................................................24
5.2.4 Shrnutí k zásadě „vigilantibus iura scripta sunt“..........................................25

6. Zásada ochrany dobré víry ...................................................................................26

6.1 Obecně k zásadě ochrany dobré víry ..................................................................26
6.2 Obsah zásady ochrany dobré víry.......................................................................26

7. Zásada ochrany nabytých práv.................................................................................29

7.1 Obecně k zásadě ochrany nabytých práv ............................................................29
7.2 Obsah zásady ochrany nabytých práv.................................................................29

8. Zásada zákazu retroaktivity..................................................................................31

8.1 Obecně k zásadě zákazu retroaktivity.................................................................31
8.2 Obsah zásady zákazu retroaktivity .....................................................................31

9. Zásada demokratismu soukromého práva.............................................................33

9.1 Obecně k zásadě demokratismu soukromého práva ............................................33
9.2 Obsah zásady demokratismus soukromého práva ...............................................33

10. Zásada „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“.......................................36

10.1 Obecně k zásadě „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“.......................36
10.2 Obsah zásady „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ ...........................37

11. Zásada prevence ...............................................................................................40

11.1 Obecně k zásadě prevence................................................................................40
11.2 Obsah zásady prevence ....................................................................................40

11.2.1 Projev zásady prevence v ustanovení § 3 odst. 2 Občanského zákoníku.....40
11.2.2 Projev zásady prevence v ustanovení § 4 Občanského zákoníku................42



2

11.2.3 Projev zásady prevence v ustanovení § 5 Občanského zákoníku................44
11.2.4 Projev zásady prevence v ustanovení § 6 Občanského zákoníku................46
11.2.5 Projev zásady prevence v ustanovení § 43 Občanského zákoníku ..............49
11.2.6 Projev zásady prevence v ustanoveních o spotřebitelských smlouvách 
Občanského zákoníku ..........................................................................................49
11.2.7 Projev zásady prevence v ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku.50
11.2.8 Shrnutí k pojednání o zásadě prevence ......................................................52

12. Zásada dobrých mravů ......................................................................................54

12.1 Obecně k zásadě dobrých mravů ......................................................................54
12.2 Obsah zásady dobrých mravů...........................................................................55

12.2.1 Projevy zásady prevence ve světle judikatury ............................................55
12.2.2 Projev zásady dobrých mravů v ustanovení § 3 odst. 1 Občanského 
zákoníku ..............................................................................................................58
12.2.3 Projev zásady prevence v ustanovení § 39 Občanského zákoníku ..............60
12.2.4 Projev zásady prevence v ustanovení § 424 Občanského zákoníku ............61
12.2.5 Projev zásady prevence v ustanovení § 630 Občanského zákoníku ............62
12.2.6 Projev zásady prevence v ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) Občanského 
zákoníku ..............................................................................................................64

13. Zásady soukromého práva v návrhu nového Občanského zákoníku...................66

14. Závěr ................................................................................................................68

15. Použitá literatura...............................................................................................70

16. Resumé.............................................................................................................74

17. Klíčová slova ....................................................................................................76



3

1. Úvod

Tématem této diplomové práce jsou zásady soukromého práva. Pojem zásad 

soukromého práva je dosti neurčitý a různá pojetí jsou odvislá od autorů a jejich 

osobního založení, ale jinak tomu ani nemůže být. Práce bude zaměřena nejprve na 

samotný pojem zásady, případně principu, zejména v pojetí českých autorů. Okrajově 

bude pojednávat o zásadách civilního řízení soudního. Pokud se týče zásad, které 

ovládají specifická odvětví soukromého práva, ale které nejsou dostatečně obecné, zde 

se budu věnovat právu rodinnému a právu pracovnímu v partii o zásadě dispozitivnosti 

právní úpravy, neboť zde je patrna hlavní odchylka od hlavního proudu soukromého 

práva. Právě metody právní regulace odlišují právo veřejné od práva soukromého, a 

proto bude upřena pozornost plně na zásady, které tvoří kvintesenci1 původního a 

soukromého charakteru tohoto právního odvětví. Obsáhnutí všech zásad by bylo 

obtížným, ba velmi pravděpodobně nemožným úkolem. Proto jsem se rozhodl věnovat 

se těmto zásadám soukromého práva:

a) zásada autonomie vůle

b) zásada, že je dovoleno vše, co není výslovně zakázáno

c) zásada dispozitivnosti právní úpravy

d) zásada vigilantibus iura

e) zásada dobrých mravů

f) zásada ochrany dobré víry

g) zásada ochrany nabytých práv

h) zásada prevence

i) zásada zákazu retroaktivity 

j) zásada demokratismu soukromého práva

Existuje sice riziko fragmentarisace a zploštění celé problematiky, ale vědomí 

omezenosti rozsahu práce a touha proniknout k alespoň nemnoha zásadám by mělo 

                                               
1 z latinského quintaessentia - podstata něčeho, zhuštěně zachycená, jádro
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pomoci proplout mezi Scyllou a Charybdou obou nebezpečí. Důležitost právních zásad 

je patrna v nemožnosti sebelepšího zákonodárce předvídat všechny problémy, které 

mohou při aplikaci právní úpravy vzniknout. Mezery, které pak nutně musí každý 

právní řád mít, je pak možno eliminovat použitím právních zásad. Diplomová práce se 

bude věnovat popisu jednotlivých zásad, všímat si budu jejich zvláštností či 

historického vývoje. Pozornost bude také v různé šíři věnována konkrétním projevům 

zásad soukromého práva. 
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2. Pojem právních zásad a jejich vymezení

2.1 Obecně o pojmu právních zásad

Právní zásady patří k nezbytným částem jednotlivých odvětví právního řádu. V 

celé problematice neexistuje pevná shoda názorů. Ty se liší mezi jednotlivými autory i 

právními odvětvími.

Pozitivistické pojetí trvá na myšlence, že toliko sama právní úprava poskytuje 

obraz právních zásad, které nelze dovodit z žádného extralegálního zdroje. K tomu

poznamenává Tomáš Sobek: Právní positivismus v nejširším slova smyslu znamená, že 

platnost a obsah práva jsou determinovány nějakými společenskými fakty (nikoli nutně 

legislativními), právní positivismus je prostě teorie faktuálních pramenů práva2.

Přirozenoprávní pojetí nachází zdroje těchto zásad i vně vlastních zákonných 

ustanovení (byť třeba velmi obecné povahy, jako jsou například první články Ústavy 

České republiky3), které jsou do značné míry neodvislé od vůle zákonodárného 

suveréna, který na ně nemůže mít vliv, může je pouze seznat a respektovat. Jde 

samozřejmě o nastínění velmi obecné, ale základním, určujícím předělem mezi těmito 

jinak vnitřně velmi obsáhlými a členitými pojetími je tzv. teze oddělitelnosti 

(separability thesis4), tedy, že platnost práva je od morálních norem v zásadě 

oddělitelná, což znamená, že morální kvalita nemusí být podmínkou nutnou právní 

platnosti. Nějaké normy se tedy mohou stát platným právem bez ohledu na svůj 

extrémně nemorální nebo zcela nespravedlivý obsah. Teze oddělitelnosti říká pouze 

tolik, že pro kritéria platnosti práva jsou určující společenské konvence, a proto kritéria

platnosti mohou být formální.

Lze předpokládat, že celý normativní svět postmoderní, složité, permisivní, 

polycentrické a zjednodušeně, spolu se Zygmuntem Baumanem5 řečeno, „tekuté“

společnosti může stát zcela na formalizovaném právním základě? Položená otázka je 

samozřejmě sugestivní. Jednoduchý algoritmus subsumpce pod dispozici právní normy 

nemůže obsáhnout pestrou škálu situací, které život přináší. Tato složitost nutně musí 

                                               
2 SOBEK, Tomáš. http://jinepravo.blogspot.com/2010/08/tomas-sobek-nenapadna-propaganda-z.html.

3 zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Separability_thesis

5 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta, 2002
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vést i k mezerám v právu (přičemž jedním ze základních předpokladů existence nikoliv 

pouze formálního právního státu je zákaz odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae) a 

složitým případům (tzv. hard cases), při nichž se ke slovu dostane cit, zkušenosti, 

mravnost soudce, což jsou prvky sice zákonem předvídané, ale mající výrazně 

subjektivní povahu. Snaha překonat tuto jejich nutně subjektivní povahu má jeden z 

výrazů v právních zásadách.

Nejstarší kodifikace soukromého práva na území České republiky, tedy Obecný 

občanský zákoník (ABGB)6 obsahovala ustanovení v § 7, které stanovilo, že pokud 

nelze právní případ rozhodnouti ani podle slov ani podle přirozeného smyslu zákona, je 

třeba míti zřetel k případům podobným, v zákonech určitě rozhodnutým, a k důvodům 

jiných, s ním příbuzných zákonů. Je-li právní případ i pak pochybný, musí býti 

rozhodnut se zřetelem k pečlivě sebraným a zrale uváženým okolnostem podle 

přirozených zásad právních7.

Pro současné právní poměry se k pojmu právních zásad / principů (o rozdílech 

mezi nimi bude pojednáno dále) vyjadřuje Ústavní soud České republiky se slovy: 

Moderní demokratická psaná ústava je společenskou smlouvou, kterou se lid, 

představující ústavodárnou moc (pouvoir constituant), ustavuje v jedno politické (státní) 

těleso, zakotvuje vztah individua k celku a soustavu mocenských (státních) institucí. 

Dokument institucionalizující soustavu základních obecně akceptovaných hodnot a 

formující mechanizmus a proces utváření legitimních mocenských rozhodnutí nemůže 

existovat mimo veřejností akceptovaného kontextu hodnot, spravedlnostních představ, 

jakož i představ o smyslu, účelu a způsobu fungování demokratických institucí. Jinými 

slovy nemůže fungovat mimo minimálního hodnotového a institucionálního konsenzu. 

Pro oblast práva z toho plyne závěr, že pramenem práva obecně, jakož i pramenem 

práva ústavního, a to i v systému psaného práva, jsou rovněž základní právní principy a 

zvyklosti…. Tuto tezi potvrzují nejen teoretické analýzy, ale především dějiny 20. století, 

spjaté s existencí totalitních států. Mechanické ztotožnění práva s právními texty se 

stalo vítaným nástrojem totalitní manipulace. Učinilo zejména z justice poslušný a 

nemyslící nástroj prosazování totalitní moci…. Akceptace i dalších pramenů práva, 

                                               
6 zákon vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s

7
ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír (edd). Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha : Reprint

Codex Bohemia, 1998, st. 140
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kromě práva psaného (zejména obecných právních principů), evokuje otázku jejich 

poznatelnosti. Jinými slovy evokuje otázku, zda je jejich formulování věcí libovůle, nebo 

zda lze stanovit při jejich formulování do určité míry objektivizovatelné 

postupy……Demokratický systém čelí možné libovůli při formulování "nepsaného 

práva" dvojím způsobem. Nesdílí v našem prostředí tak hluboce zakořeněnou skepsi k 

možnosti činit odpovědná individuální rozhodnutí a předkládat je na základě 

přesvědčivé argumentace veřejnosti k posouzení. První garance vůči libovůli je tudíž 

kulturní a mravní kontext odpovědnosti. Tím druhým je soustava demokratických 

institucí, utvářející dělbu moci. Jinými slovy, tou první je garance autonomní, druhou 

garance heteronomní normotvorby. Ke znakům vymezujícím společenství lidí patří 

vymezitelný okruh společně sdílených hodnot, jakož i představ o racionalitě (účelnosti) 

chování. Společenství, jež nedisponuje tímto znakem, lze udržovat pouze silou (mocí) 8.

Vymezení nebo stanovení definice pojmu právních zásad není snadné a ani v 

literatuře není v centru zájmu, navzdory významu, který jim Ústavní soud dle výše 

citovaného nálezu přikládá. Obecně lze říci, že právní zásady jsou vůdčí ideje, 

nejobecnější normy, kterou jsou prorostlé, když ne do celého, tak alespoň do velké části

právního řádu. Podle klasické práce Viktora Knappa jsou obecné právní zásady 

všeobecné postuláty lidského chování, uznávané v civilizovaných zemích a které jsou 

intuitivně vnímané jako zásady právní.9

Právní zásady mají své místo jak v procesu interpretace a aplikace právních 

norem (odráží společenské, hospodářské a mravní hodnoty každé společnosti), tak při 

legislativním procesu, zejména na jeho počátku, tedy při tvorbě práva. Jejich podoba je 

rozličná. Mohou být artikulovány jako obecné hodnoty stojící mimo právní řád, dále 

také jako judikatorní podněty (ať již cestou obecných soudů, zejména činností jejich 

„dvouhlavého vrcholu“ – Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího správního 

soudu, anebo judikaturou Ústavního soudu České republiky), nebo podněty z nauky a 

literatury. V kontinentální právní kultuře jsou nejtypičtěji obsaženy v 

ustanoveních právních předpisů. 

                                               
8 nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 

9 KNAPP, Viktor. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, st. 60
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2.2 Členění právních zásad

Právní nauka rozčleňuje právní zásady podle řady kritérií.10 Typické je členění 

na zásady hmotněprávní a zásady procesní. Zásady civilního procesu materiálně patří 

svým charakterem k veřejnému právu, jsou tak upraveny otázky řízení a činnosti soudů 

a také jejich organizace. Procesní zásady se dále člení do dvou skupin, základní principy 

soudnictví a civilního procesu a odvětvové principy civilního procesu.11

Základní principy soudnictví a civilního procesu (nebo také principy řádného 

fungování justice) mají obecnější povahu a jsou společné pro všechny druhy soudních 

řízení. Těžko si lze představit jejich odstranění ze soudního řízení bez současné 

demontáže demokratického právního státu. Mají mnohdy ústavní sílu, neboť jsou 

zakotveny v Ústavě anebo Listině základních práv a svobod (kupříkladu čl. 81, 82, 95, 

96 Ústavy České republiky a čl. 36, 37 a 38 Listiny základní práv a svobod). Tyto 

principy jsou, na rozdíl od odvětvových principů civilního procesu, vystaveny širší 

evropeizaci. Jedná se o následující principy:

- nezávislost a nestrannost soudů a soudců

- princip zákonného soudu a zákonného soudce

- princip rovnosti a kontradiktornosti (právo na právní pomoc)

- princip veřejnosti

- princip ústnosti a přímosti

- princip hospodárnosti

Odvětvové principy civilního procesu byly vypracovány teorií civilního 

procesního práva jako zobecnění hlavních tendencí jednotlivých řízení. Jejich užití tedy 

není absolutní, jejich projevy mohou být různě kombinovány, popřípadě užity v ne zcela 

purifikované podobě. Vyskytují se v protikladných dvojících. S jistou dávkou 

zjednodušení by se dalo říci, že převaha toho kterého principu z dvojice hovoří pro 

spornost nebo nespornost řízení. Jedná se o následující principy: 

- zásada dispoziční × zásada oficiality

- zásada projednací × zásada vyšetřovací

- zásada volného hodnocení důkazů × legální (průvodní) důkazní teorie

- zásada jednotnosti řízení × zásada arbitrárního pořádku

                                               
10 WINTR, Jan. Charakteristické principy práva a právních odvětví. Rigorózní práce. 2002

11 WINTEROVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2011 st. 63
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- zásada vyšetřovací (inkviziční) × zásada projednací12

Hmotněprávními zásadami pak jsou artikulovány hmotněprávní práva a 

povinnosti. Z hlediska empirického pak právní zásady můžeme rozdělit na zásady 

explicitní, kterou jsou přímo vyjádřeny v ustanoveních právních předpisů (kupříkladu 

zásada dobrých mravů), a zásady implicitní, které nejsou takto expressis verbis13

vtěleny do právního řádu, ale existují v povědomí celé společnosti. 

2.3 Zásady soukromého práva v dílech českých autorů

V českém kontextu se zásadami soukromého práva zabývali především dva 

autoři, a to prof. Jan Hurdík a prof. Viktor Knapp.

První jmenovaný napsal dokonce monografii, jejíž název je totožný s názvem 

této diplomové práce. Jako spoluautor se pak podílel na dalším díle, které se zabývá 

zásadami soukromého práva, tentokrát kladoucím důraz na jejich systematiku.14  

Představil v nich svůj náhled na problematiku ve světle axiologie, což je z řeckého axios

(rovnocenný, zasloužený) nebo také filosofie hodnot - moderní filosofická disciplína, 

součást praktické filosofie, která se zabývá hodnocením a hodnotami.15 Takové pojetí se 

vzpírá přijmout jako pomocníka v poznání zásad soukromého práva další prostředky 

jako jsou výsledky bádání v sociologii, ekonomii, politologii, potažmo v dalších 

společenských vědách. Snaží se vybudovat porozumění těmto úhelným kamenům 

soukromého práva pomocí prostředků úzce filosofických. Přes své zjevné přednosti má 

toto pojetí i jisté nedostatky. Aby mohly být náležitě poznány a poté uvedeny do praxe 

(ať již legislativní, exekutivní nebo soudní cestou), musí být ti, kteří právní zásady nebo 

principy používají, zevrubně vzdělaní, což je požadavek sice oprávněný, ale ne vždy 

snadno naplnitelný. Prof. Hurdík nepřináší univerzální teorii principů nebo zásad, neboť 

principy či zásady lze jen těžko definovat, s každým pokusem o definici ztrácejí část své 

mnohovýznamovosti a širokého spektra hodnocení.16 V jeho dílech je dostatek místa pro 

                                               
12 WINTEROVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2011 st. 63-87

13
výrazně, výslovně

14 HURDÍK, Jan, LAVICKÝ, Petr.  Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita Brno, 

2010

15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Axiologie

16 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 12
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rozličná pojetí a podrobně je uveden původ a historické proměny jednotlivých zásad 

soukromého práva. Právní zásady obecně pak považuje za criterion17 diferenciace 

systému práva, neboť každé právní odvětví, které aspiruje na alespoň elementární 

samostatnost, má být charakteristické schopností vytvořit své vlastní zásady (vedle 

vlastního předmětu právní reglementace a vlastní obecné části své úpravy), které by ve 

svém souhrnu měly tvořit jednotu, reprezentující výjimečnost a soulad daného právního 

odvětví. V otázce rekodifikace soukromého práva prof. Hurdík upozorňuje na nutnost 

brát na zřetel jednotu a propracovanost systému zásad soukromého práva, neboť se tak 

podstatně zvýší schopnost tohoto budoucího velkého kodexu vést k zamýšleným 

účinkům.18 V monografii Zásady soukromého práva podává rozbor některých těchto 

zásad:

a) zásada individuální autonomie, resp. autonomie vůle

b) zásada „je dovoleno vše, co není výslovně zakázáno“

c) zásada dispozitivnosti právní úpravy

d) zásada demokratismu soukromého práva

e) zásada ekvity (k ní přiřazuje zásadu dobrých mravů a zásadu zákazu zneužití 

subjektivních práv)

f) zásada právní jistoty (k ní přiřazuje zásadu ochrany dobré víry, zásadu 

ochrany práv třetích osob, zásadu “zákon nepůsobí zpětně” a zásadu ochrany 

nabytých práv)

g) zásada ochrany vlastnictví

h) zásada “pacta sunt servanda”

i) zásada “neminem laedere”

j) zásada prevence

k) zásada “vigilantibus iura”19

Pojetí prof. Knappa je odlišné. Je založeno silně pozitivisticky a normativní sílu 

přisuzuje jen těm zásadám, které jsou výslovně zákonem uznány. Existují však i jiné 

možnosti, ve kterých se obecné právní zásady mohou projevit, o tom dále ve výčtu níže. 

Jak už je zmíněno v jiné části této práce, tak prof. Knapp považuje obecné zásady 

                                               
17 kritérium

18 HURDÍK, Jan. Koncepce zásad, zejména principu dobré víry, v českém právu. ASPI – Sborník statí 

z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva, 2008, st. 145

19 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 167-168
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právní za všeobecné postuláty lidského chování, které jsou uznávané v civilizovaných 

zemích a intuitivně vnímané jako zásady právní, i když nejsou výslovně vyjádřeny 

v zákonech.20 Postavení obecných zásad právních v právním řádu (u prof. Knappa tedy 

v pozitivistické variantě) může být následující:

a) zákon na ně přímo odkazuje (kupříkladu ustanovení § 7 Všeobecného 

občanského zákoníku21)

b) zákon zásadu sám zařazuje do ustanovení (kupříkladu ustanovení § 415 

Občanského zákoníku22)

c) zásada není přímo obsažena v zákoně, ale je používána při interpretaci 

zákonných ustanovení nebo je všeobecně uznávána (kupříkladu zásada 

„pacta sunt servanda“ nebo výkladová pravidla jako „lex posterior derogat 

priori“)

d) zákon zná jistou zásadu, ovšem zapovídá její použití (kupříkladu ustanovení 

§ 486 Občanského zákoníku)

e) zákon zásadu vůbec nezná (zásada „caveat emptor“)23

                                               
20 KNAPP, Viktor. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, st.60

21 zákon vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s

22 zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

23 KNAPP, Viktor. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, st.60 
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3. Zásada autonomie vůle

3.1 Obecně k zásadě autonomie vůle

Zpočátku provedeme rekapitulaci vývoje myšlení o této zásadě. Zásadu 

autonomie vůle můžeme považovat za historicky utvořenou již v době nástupu 

osvíceneckého hnutí. Je úzce spjata s přirozenoprávní filosofií a myšlenkou lidské 

svobody. Nosným účelem bylo snížit míru zásahů do soukromoprávní sféry ze strany 

ostatních autorit (stát, šlechta nebo církev). V této fázi hrála tedy tato zásada autonomie 

vůle defenzivní roli. Jejím smyslem bylo poskytnout dostatečnou podporu pro rozvoj 

vznikajících nových výrobních a obchodních vztahů. Nezamýšleným důsledkem pak 

široký rozvoj nových sociálních tříd, zejména střední třídy. Tato fáze vývoje však v 

pozdější době v právním a politickém myšlení (charakterizována přepjatým 

liberalismem) ustoupila jinému pojetí, které již tolik neakcentuje právní a politickou 

nezávislost individuálních subjektů, ale jde cestou, která tkví v možnosti individuální 

realizace vlastního potenciálu bez ohledu na výchozí podmínky. Řečeno jinak, snaží se 

poskytnout rovné příležitosti všem, bez závislosti na hmotných podmínkách. Je tak 

činěno prima facie24 nesmyslnou cestou ingerence do předtím pracně vydobyté podoby 

právní autonomie osoby. Dnes jsou tyto korektivy označovány jako zásada 

demokratismu nebo zásada ochrana slabší smluvní strany. Již zde lze poznamenat, že 

zásada autonomie vůle je dějinně podmíněna sociálními podmínkami daného

společenství a v historii se odráží její vývoj.25

Obě popsaná východiska, tedy střet přepjatého liberalismu a paternalisticky-

ochranitelského pojetí, jsou určujícím prvkem při hledání aktuální podoby zásady 

autonomie vůle. Prof. Hurdík se nedomnívá, že kategorie autonomie vůle nepřekračuje 

principy, se kterými někteří autoři mají tendenci autonomii vůle srovnávat, tedy rovnost 

stran, nedostatek mocenského prvku a také nepřítomnost vztahu podřízenosti a 

nadřízenosti.26

Ústředním pojmem, který charakterizuje tuto zásadu, je vůle. Pokud v 

soukromém právu bazírujeme na pojmu „vůle osoby" (určující prvek tvorby a realizace 

                                               
24 na první pohled

25 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 38

26 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 39
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zájmů v soukromoprávních vztazích), pak lze autonomii subjektů rozčlenit na

subjektivní a objektivní část. Subjektivní tendence je založena na jednání subjektu 

podmíněném volně. Objektivním faktorem se rozumí prostor jednání jednotlivce určený 

k naplnění jeho zájmů cestou osobní iniciativy. Tento prostor je určen jednak 

společenskou a biologickou podstatou lidské existence a akceptací takové existence 

právním řádem, která jim přiřazuje aktivní (schopnost vlastním konáním nabývat práv a 

zavazovat se k povinnostem) a pasivní (být nositelem takových práv a povinnosti) 

způsobilost.27 Samotné pojetí vůle prošlo v historii zajímavým vývojem. Zastavme se 

nejprve u přirozenoprávního pojetí. Zde bylo soukromé právo pojímáno jako prostor 

realizace naší vůle. S tímto je úzce spjata svoboda, která je každému inherentně vlastní a 

je úzce spojená s etickou podstatou lidské povahy. 

Dalším milníkem ve vývoji pojmu vůle představuje filosofické učení 

personalismu. Tato filosofická škola trvala na tom, že vůle patří k základním stavebním 

kamenům člověka coby osobnosti. Oproti jiným, spíše deterministickým pojetím, jde o 

silně humanisticky orientovanou filosofii, která zdůrazňuje respekt k vlastní vůli 

osoby.28

Tyto četné a vnitřně bohaté myšlenkové zdroje vedly k usazení myšlenky vůle a 

její autonomie do právního myšlení a do legislativy. Toto pojetí autonomie vůle 

v kontinentální právní kultuře dodnes převažuje nad jinými. Vůle a její autonomie jsou 

nezbytnými podmínkami individuální emancipace. Takové pojetí však není 

v praktickém životě prosto komplikací. Jak již bylo výše zmíněno, tak materiální limity 

individuální autonomie vůle nelze brát na lehkou váhu. Rozvoj možnosti reálného 

individuálního rozhodování jedince skrze projevenou vůli není jen osobní egoistickou 

touhou a aspirací každého jednotlivce, ale společensky prospěšnou hodnotou, neboť 

míra možnosti prosazení svobodné vůle jednotlivce skrze soukromoprávní vtahy 

vypovídá o míře svobody dané společnosti. 29

Nad tímto žádoucím cílem však opět nepanuje dokonalá shoda. Argumentace 

nesoucí se v duchu výrazně liberálním zpochybňuje tento cíl s poukazem nutnosti 

narušovat rovnost a svobodu jiných, a tím tedy vadnost samotného paternalistického 

přístupu. V měkčí podobě liberálního přístupu je pak poukazováno na jiná rizika, která 

                                               
27 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 39

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Personalism

29 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 42
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jsou se snahami o reálnou individuální autonomii vůle spojena. Jejich prosazování je 

spojeno s nebezpečím oslabení výkonnosti a vůbec schopnosti rozhodovat se v důsledku 

přebujelé ochrany. Kriticky je také nahlíženo na ingerenci veřejné autority do oblasti 

soukromého práva. Na to však lze namítnout, že jednak vybrané oblasti s posílenou 

ochranou minorit jsou obsaženy ve veřejnoprávních předpisech (kupříkladu zákon o

ochraně hospodářské soutěže30) a jednak, jak poznamenává prof. Hurdík: pozornost 

nutno v této souvislosti věnovat pozoruhodné dialektické logické přesmyčce a zvratu 

v dosavadních logických úvahách: na cestě k cíli, kterým je ochrana právně 

relevantních zájmů osob za použití právních prostředků ochrany slabší strany právního 

vztahu s jistým překvapením konstatujeme, že užití nástroje, kterým jsme považovali za 

průlom do autonomie vůle stran, vyzní v konečném důsledku naopak jako naplnění 

postulátu autonomie vůle účastníků soukromoprávních vztahů.31

3.2 Obsah zásady autonomie vůle

V jednotlivých právních řádech evropských zemí převládlo paternalističtější 

pojetí, a to nejen cestou evropeizace, ale i s ohledem na různou míru naplnění ideálu 

sociálního státu nebo též státu blahobytu („welfare state“32). Nelze nepoznamenat, že 

prostředkem individuální emancipace jsou i některé specifické zásady, o nichž 

pojednává tato diplomová práce, kupříkladu „zásada dobrých mravů“ v občanském 

právu, „zásada dispozitivnosti právní úpravy“ nebo „pravidla poctivého obchodního 

zvyku“ v oblasti obchodního práva. 

Zásada autonomie vůle má svá specifická vyjádření v zákonných předpisech. 

Jedná se o tzv. kompetenční normy. Ty se vyskytují jednak v obecné podobě, kdy 

upravují základní právní status osob a také zvláštní kompetenční normy, které se 

zabývají osobní působností jednolitých soukromoprávních vztahů. Mezi základní oblasti 

projevu zásady autonomie vůle lze zařadit následující:

a) autonomie rozhodnutí, zda se právně relevantně chovat, nebo nikoli

b) autonomie volby adresáta právně relevantního chování

c) autonomie volby obsahu právně relevantního chování

d) autonomie volby formy právně relevantního chování

                                               
30 zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

31 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 44

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state
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e) autonomie volby soudce v soukromoprávních vztazích33

Na závěr lze poznamenat, že výskyt zásady autonomie vůle a jejich projevů je 

základním pravidlem, podle něhož se rozlišují oblasti práva veřejného a práva 

soukromého, zatímco míra těchto projevů je pravidlem pro další rozčleňování uvnitř 

soukromého práva samotného. 

                                               
33 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 49-50
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4. Zásada dispozitivnosti právní úpravy

4.1 Obecně k zásadě dispozitivnosti právní úpravy

Obdobně jako zásada „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ má tato 

zásada regulativní povahu a má jen málo patrný etický základ. Uplatňuje se zejména 

v občanském právu a obchodním závazkovém právu (v dalších částech soukromého 

práva má jen omezený význam, viz dále). Část akademické obce vyčleňuje ze zásady 

dispozitivnosti právní úpravy zásadu neformálnosti právních úkonů34. Považuje se za 

kompromisní řešení mezi požadavkem na respekt k autonomii vůle subjektů při činění 

právních úkonů a praktickými potřebami tržního hospodářství (lepší důkazní postavení 

v případě soudního nebo jiného řízení, podklad pro veřejnoprávní záznamy (katastr 

nemovitostí apod.)).

V rodinném právu je převažující metodou práce konstruování pomocí 

kogentních norem. Důvodem je vyšší míra ingerence zákonodárce do tohoto 

specifického odvětví (ohled na požadavek zvláštních práv dětí). Na zřetel je také nutno 

brát smysl a účel manželství, tedy dle dikce ustanovení § 1 odstavce 2 speciálního 

zákona35 založení rodiny a řádná výchova dětí. Dispozitivnost úpravy v rodinném právu 

musí být výslovně uvedena v textu zákonného ustanovení. 

Podobná situace je i v odvětví pracovního práva. Zde jsou příčiny používání 

kogetních norem v právně politickém vědomí, charakteristickém pro kontinentální 

evropské myšlení, tedy sociální charakter práce a nutnost zvýšené ochrany slabší 

smluvní strany, v textu separátního zákona36 proto také mají navrch spíše kogentní 

ustanovení. 

Metoda promítnutí zásady dispozitivnosti právní úpravy je rozdílná v obchodním

zákoníku v části druhé a v občanském zákoníku. Lze usuzovat, že význam je v obou 

případech stejný.37

Obchodní zákoník vypočítává v § 263 (tedy v části druhé, která obsahuje úpravu 

obchodních závazkových vztahů) ta ustanovení, od nichž není možno se při kontraktaci 

                                               
34 ELIÁŠ, Karel. K některým základním otázkám rekodifikace českého soukromého práva. Právník, 1997, 

č. 2, st. 108

35 zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

36 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

37 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 67
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odchýlit, zbylá jsou potom dispozitivní. Naopak první část obchodního zákoníku je 

vybudována především na kogentních normách, nepříliš četné jsou dispozitivní normy, 

které dávají možnost odchýlit se od ustanovení zákona. 

4.2 Obsah zásady dispozitivnosti právní úpravy

Soukromoprávní předpisy jsou svojí přirozenou povahou dle ustanovení § 2 

odst. 3 Občanského zákoníku dispozitivní, což je pojetí zcela opačné, než zastávalo 

soukromé právo před listopadovými událostmi roku 1989. Občanský zákoník v podobě 

před těmito událostmi byl velmi rigidní, většina norem v něm měla kogentní povahu. 

Důvod je nasnadě – změna byla vynucena relativním charakterem nového smluvního 

práva a rozvojem tržního mechanismu. Naopak v oblasti věcněprávní (podobná situace, 

ovšem z jiných důvodů, než tomu je v oblasti rodinného práva, viz pojednání výše) toto 

neplatí, neboť tato práva působí erga omnes38, tudíž je zde pravděpodobná kolize 

s právy třetích osob. 

Zásada dispozitivnosti právní úpravy tak má nezastupitelné místo v oblasti 

smluvního práva, neboť bez ní by se nemohly naplnit zásady smluvní volnosti a 

autonomie vůle, tedy požadavky, které v nejvyšší normativní rovině předepisuje čl. 2 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod, respektive čl. 2 odst. 4 Ústavy České 

republiky a obecně diktují požadavky svobodného podnikání. Takové pojetí však platí 

jen tehdy, pokud není omezeno z důvodů veřejné restrikce a požadavek smluvní 

volnosti je nucen ustoupit v duchu paternalistické speciální úpravy39 (§ 55 a 56 

Občanského zákoníku, § 581 a § 711 Občanského zákoníku). Takové omezení smluvní 

volnosti je ovšem možné i z důvodu, že z povahy samotného ustanovení vyplývá 

nemožnost se od něj odchýlit40. Přesto jsou tyto normy kogentního charakteru stále 

součástí soukromého práva. Jejich účelem v oblasti smluvního práva je umělé posílení 

pozice tzv. slabší smluvní strany, tedy odstraňovaní zřetelné materiální nevyrovnanosti 

právních pozic kontrahujících subjektů. Takovými prostředky jsou zejména:

- širší paleta možností odstoupení od smlouvy

                                               
38 mající účinky vůči všem

39 § 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

40 kupříkladu § 7 an. Občanského zákoníku
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- obsáhlejší informační povinnost silnější smluvní strany při 

kontraktaci

- interpretace nejednoznačných smluvních ustanovení ve prospěch 

slabšího

- modifikace podmínek odpovědnosti za škodu

- neplatnost právního úkonu jako klasická soukromoprávní sankce

Účinek takových kogentních ustanovení pak logicky nelze nijak omezit nebo 

dokonce vyloučit, neboť takové počínání by šlo zcela proti jejich smyslu, kterým je užití 

bez ohledu na vůli kontrahujících subjektů. Pokud by se smluvní strany pokusily 

odchýlit od kogentních norem, pak by projevy vůle zapovězené kogentní normou 

nebyly platné. Taková kogentní ustanovení jsou nastavena buď vůči jedné smluvní 

straně (např. u zmiňovaných spotřebitelských smluv), nebo někdy i vůči oběma 

kontrahujícím subjektům. Na kogentnost upozorňuje sám text ustanovení dané normy 

anebo je patrná z její povahy a umístění v soukromém právu. Ve složitějších případech 

je třeba k odpovědi na otázku kogentnosti nebo dispozitivnosti normy dospět 

interpretačními metodami. Pokud nelze ani při užití celé škály výkladových metod 

dospět k pevnému závěru, pak je třeba v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod, které postuluje jako jeden z pilířů demokratického právního 

státu princip obecné svobody, danou normu považovat za dispozitivní. Jiný je však stav 

úpravy v Obchodním zákoníku, v jehož ustanovení § 263 odst. 1 je úplný výčet těch

ustanovení, která jsou kogentní povahy41. V návrhu nového Občanského zákoníku je 

zvoleno řešení, které je bližší současné občanskoprávní úpravě. Jeho § 2 odst. 1 

obsahuje ustanovení: 

Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou

základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá 

tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se 

výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu 

ustoupit.

Existují také zvláštní ustanovení, která mají někdy kogentní povahu a někdy zase 

dispozitivní povahu. Ukázkou takové úpravy je třeba ustanovení § 589, které pojednává 

                                               
41 blíže k uplatnění zásady dispozitivnosti právní úpravy ELIÁŠ, Karel. Základní principy právní úpravy 

závazkového práva v obchodním zákoníku VII. Princip dispozitivnosti právní úpravy. Právník. 1995. č. 3, 

st. 230
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o kupní smlouvě a které zní: Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, jinak je smlouva neplatná podle § 40a.

Dispozitivní normy však v občanském právu zcela převažují, což ostatně 

koresponduje s povahou tohoto velkého právního odvětví soukromého práva. Nadměrné 

užití ustanovení kogentní povahy by pak vedlo k nežádoucím omezením a celkové 

neefektivitě takové právní regulace. 

Způsob promítnutí zásady právní dispozitivnosti je trochu odlišný v případě 

Obchodního zákoníku, jak už bylo řečeno výše. Zde jsou všechna ustanovení 

dispozitivního charakteru, pokud to ovšem nevylučuje § 263 odst. 1 Obchodního 

zákoníku. Takové řešení je patrně vhodnější z pozice právní jistoty. Podle ustanovení 

§ 262 odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku se mohou kontrahenti dohodnout (a to písemně), 

že jejich závazkový právní vztah se bude řídit obchodním zákoníkem, ačkoli jinak by 

nespadal v režim ustanovení § 261 Obchodního zákoníku. Pokud by však takové 

smluvní ujednání mělo vést ke zhoršení právního postavení nepodnikatelského subjektu, 

pak by bylo stiženo neplatností. Na základě požadavků evropského práva v oblasti 

ochrany spotřebitelů se uplatní vždy soukromoprávní ustanovení o spotřebitelských 

smlouvách, zneužívajících klauzulí, adhezních smlouvách, jakož i jiná ustanovení, která

slouží k ochraně spotřebitele, pokud by to bylo ku prospěchu nepodnikatelského 

subjektu. Takový subjekt je pak odpovědný za porušení svých povinností ze

závazkových právních vztahů podle úpravy v Občanském zákoníku. Co se týče 

podnikatelských subjektů, pak se široce uplatní zásada dispozitivnosti právní úpravy a 

smluvní autonomie, jak to poznamenává Ústavní soud: Každý podnikatelský subjekt, 

který vstupuje do smluvních vztahů s jinými, si musí být vědom toho, že smlouvy se mají 

plnit, a to i v případech, kdy je to pro některou smluvní stranu nevýhodné. Závazek ze 

smlouvy podepřený pravomocným rozhodnutí soudu nelze považovat za zásah do 

vlastnického práva na dlužnou částku. Základní právo vlastnit majetek nelze zaměňovat 

s právem na úspěch v soudním řízení, které náš právní řád nezná. Nebylo porušeno ani 

stěžovatelovo právo podnikat, bylo a je pouze jeho věcí, jaké smlouvy a s kým uzavře a 

jaké závazky na sebe smluvně převezme. V každém podnikání je však vždy spojena 

možnost podnikatelského zisku s podnikatelským rizikem.42

Navzdory tomu je třeba odmítnout tezi, že užití donucujících norem je 

nevhodným veřejnoprávní zasahováním do nejvlastnějších partií soukromého práva. To 

                                               
42 nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. 6. 1999, sp. zn. I. ÚS 350/97
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by znamenalo vrchnostenskou intervenci, autoritativní zasahování do soukromoprávních 

vztahů, tedy ukládání zvláštních povinností, ukládání sankcí nebo přímé zásahy do 

hospodářské činnosti soukromých subjektů. Takové zásahy se samozřejmě dějí, ale 

jejich zákonným podkladem nejsou normy soukromého práva, ale naopak veřejnoprávní 

normy. Ostatně jistá míra zásahů je patrně nezbytnou součástí hospodářského života a je 

bytostně politickou záležitostí. Z hlediska soukromoprávních subjektů je důležitější 

profesionalita, efektivita a předvídatelnost takových zásahů. Praktickou otázkou je pak 

účelné sepětí soukromoprávní a veřejnoprávní regulace. Tedy taková kombinace obou 

řešení, která omezuje co možná nejméně lidskou svobodu a přispívá k blahobytu celé 

společnosti (takové pojetí má kořeny v ekonomické teorii „laisse faire“43 a ve slavné 

práci Adama Smithe44). 

Z požadavku zásady dispozitivnosti právní úpravy vyplývá, že smlouvy 

výslovně neupravené Občanským zákoníkem (tzv. inominátní smlouvy) platí stejně jako 

smlouvy pojmenované (tzv. nominátní smlouvy). Je-li taková inominátní smlouva 

uzavřena v souladu s dalšími zákonnými požadavky, je nutno podle ní plnit a v případě 

porušení povinnosti obsažené v takové smlouvě nastupuje smluvní sankce (odpovědnost 

atd.), tedy nutno konstatovat, že i v takových případech se plně uplatní jiná zásada –

„pacta sunt servanda“. 

Lze tedy konstatovat, že zásada dispozitivnosti právní úpravy tvoří 

komplementárně se zásadou právní jistoty křehký rovnovážný stav, kdy jsou 

vyvažovány individuální a společenské zájmy. 

                                               
43 heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla 

ponechána volnost a aby zejména stát do něj nezasahoval nebo se maximálně omezil na arbitra a tvůrce 

pravidel, jejichž dodržování by od ekonomických subjektů vymáhal.

44 SMITH, Adam. Bohatství národů. Praha: Liberální institut. 2002
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5. Zásada „vigilantibus iura scripta sunt“

5.1 Obecně k zásadě „vigilantibus iura scripta sunt“

Nejužívanějším českým překladem je patrně sousloví „bdělým náležejí práva“ 

anebo „nechť každý si střeží svá práva“. Spojitost s jinou zásadou „volenti non fit 

iniuria“ je jen parciální („volenti non fit iniuria“, tedy „tomu, kdo souhlasí, se neděje 

bezpráví“, je možno považovat za specifické vyjádření zásady „vigilantibus iura scipta 

sunt“). Obě tyto zásady jsou jasně patrny již v římském právu neboť, jak uvádí prof. 

Hurdík: již tehdy byly tyto zásady výrazem pojetí soukromého práva jako obecného 

rámce pro autonomní chování subjektů soukromoprávních vztahů. Mechanismus 

fungování soukromého práva tedy byl od samého počátku vybudován na předpokladu 

iniciativy jeho subjektů, směřujících k realizaci svých zájmů vlastním právně 

relevantním chováním.45

Svoje hlavní uplatnění má zásada „vigilantibus iura scripta sunt“ v oblasti 

obchodního práva, tedy v oblasti, kde se samozřejmě počítá s profesionálním 

charakterem vykonávání práv. Přesto i v dalších částech soukromého práva má tato 

zásada důležité místo, ale o tom až dále v této práci.

V právní teorii se dokonce mluví o „samoobslužném charakteru“ soukromého 

práva, který se považuje se dokonce za jeho definiční znak46. Jde tedy o to, že 

rozhodnutí o obrácení se k soudu (nebo nesoudní variantě řešení soukromoprávních 

sporů) a svobodná kontraktace je otázkou autonomní volby jednotlivce. Nelze však

pominout existenci výjimek překlenutých do veřejnoprávní sféry (excesy z porušování 

soukromoprávních norem, které jsou veřejnou mocí reprobovány v systému trestního 

práva, tedy již ve sféře veřejného práva, anebo také veřejnoprávní intervence v civilním 

soudním řízení (motivovány také deklarovanou potřebou vyšší míry ochrany ve 

specifických částech soukromého práva) podle části třetí páté hlavy občanského 

soudního řádu, ale i v oblasti civilního práva (zásada „neminem laedere“47, zásada 

ochrana slabší smluvní strany etc.)). Nepřehlédnutelná je též spojitost s jinou důležitou 

zásadou soukromého práva - zásadou autonomie vůle, neboť právě na ni navazuje. 

                                               
45 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 139

46 LETOWSKA, Ewa. Podstawy prawa cywilnego. Warsawa: Ecostar , 1993, st. 29-30

47 zásada „nikomu neškodit“
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Spolu se zásadou dispozitivnosti právní úpravy v oblasti soukromého práva předpokládá

sníženou míru paternalismu právě v této oblasti.48

5.2 Obsah zásady „vigilantibus iura scripta sunt“

Výslovné vyjádření zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v ustanovení 

soukromoprávního předpisu chybí, navzdory tomu je její význam v platném právu 

patrný. Její vliv lze sice vystopovat i v oblasti veřejného práva (v podobě lhůty k podání 

odvolání v trestním řízení), ale to je spíše výjimečné, protože zde je hlavní povinnost 

iniciativy na straně veřejných autorit. Budeme-li pokračovat v příkladu z trestního 

řízení, pak je právě na soudu a státním zastupitelství, aby zjistily všechny relevantní 

skutkové poznatky, až na jistou výjimku, tedy bude-li pachatel vůbec trestně stíhán (o 

uložení a výkonu trestu ani nemluvě). Jinak tomu ale je v případě náhrady škody, která 

byla způsobena trestným činem pachatele. Zde už musí poškozený sám vyvinout 

aktivitu pro dosažení kýženého výroku soudu o uložení povinnosti pachateli trestného 

činu nahradit způsobenou škodu (tento případ je ale mezní, charakterem spíše 

soukromoprávní, ale z hlediska procesní ekonomie a hospodárnosti řízení by měl být 

zpravidla vysloven již trestním soudem49). Zásada „vigilantibus iura scripta sunt“ se 

projevuje v soukromém právu především v oblasti zajišťovacích prostředků a dále též 

v právní úpravě lhůt (zejména se jedná o právní úpravu vydržení, promlčení a prekluze). 

Zákonná úprava lhůt má nutit jednotlivé subjekty soukromoprávních vztahů, aby 

důsledně bděly nad svými právy a v případě potřeby je i bránily. Nepříznivými následky 

pak jsou stiženi ti, kteří svých práv nedbají v dostatečné míře. Tyto nepříznivé následky 

ovšem nutno mít na paměti a počítat s nimi, což je projevem jiné, byť do značné míry 

pouze formální zásady „ignorantia legis neminem excusat / ignorantia juris non 

excusat”50, bez které by fungování jakéhokoliv právního řádu bylo stěží možné.

                                               
48 HURDÍK, Jan a kolektiv. Úvod do soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1997, st. 88

49 § 43 Trestního řádu

50 neznalost zákona neomlouvá
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5.2.1 Projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v ustanovení § 676 odst. 
2 Občanského zákoníku

Dalším projevem zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ je pak ustanovení 

§ 676 odst. 2 Občanského zákoníku, které se zabývá skončením nájmu a které 

nepostrádá jistý ochranný prvek. Toto ustanovení je obecné a tudíž nevylučuje aplikaci 

zvláštních ustanovení pro nájem bytu (s výjimkou ustanovení § 686a odst. 6

Občanského zákoníku) a nebytových prostor, jakož i movitostí určených pro 

podnikatelskou činnost. Samo ustanovení pak zakládá nevyvratitelnou domněnku 

obnovení nájemního vztahu, a to konkludentně. Díky tomu nevzniká žádná proluka v 

užívání předmětu nájmu a není tedy třeba složitě uvažovat o použití interpretační 

metody „per analogiam“51 ve spojení s uplatněním vydání bezdůvodného obohacení52 a 

které zní: Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá 

návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se 

nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný 

na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se 

obnovuje na tuto dobu.

Toto ustanovení tedy motivuje pronajímatele, aby pečlivě dbali svého majetku.

5.2.2 Projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v ustanovení § 150 odst. 
4 Občanského zákoníku

Jiným projevem zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v souvislosti s plynutím 

času je pak ustanovení § 150 odst. 4 Občanského zákoníku, jenž se zabývá úpravou 

vypořádání společného jmění manželů, které zaniklo a které zní: Nedošlo-li do tří let od 

zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od 

jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně 

movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze 

společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako 

vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v 

podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí 

                                               
51 analogicky

52 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 604
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přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům 

společných.

5.2.3 Projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v úpravě zajišťovacích 
prostředků

Jde-li v případě projevu zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ v podobě lhůt o 

to, aby subjekty soukromého práva byly nuceny dbát řádně svých práv, pak je situace 

odlišná v případě zajišťovacích prostředků. Jejich smyslem je: zabezpečovat právní 

postavení věřitele a umožnit mu, aby dosáhl vrácení plnění, které dlužníkovi ze své 

majetkové sféry poskytl. Toto zabezpečení právního postavení věřitele hlavního 

závazkového vztahu se realizuje vznikem dalšího, v tomto případě vedlejšího 

(akcesorického) právního vztahu.53 Hlavní aktivita je předpokládaná na straně věřitele, 

tedy aby se sám zabezpečil v případě, že nebude ze strany dlužníka plněno řádně či 

včas, a to jak dvoustranným právním úkonem, tak i jednostranně. Existují samozřejmě i 

řídké výjimky, které vznik zajištění vážou na rozhodnutí soudu, nebo ještě méně často 

zajištění vzniká přímo ze zákona (kupříkladu rukojemské prohlášení na směnce nebo 

vznik zástavního práva u nájmu). Je tedy zcela na úvaze věřitele, vylepší-li své 

postavení ve vztahu k dlužníkovi. 

Zajišťovacími prostředky podle občanského zákoníku jsou:

a) smluvní pokuta

b) ručení

c) dohoda o srážkách ze mzdy

d) zajištění závazků převodem práva

e) zajištění postoupením pohledávky

f) uznání dluhu

g) zástavní právo

h) zadržovací právo

S jistými výhradami by se pak dalo ještě hovořit o poplatcích a úrocích 

z prodlení anebo o slevě z kupní ceny v souvislosti se zajišťovacími prostředky54.

                                               
53 DVOŘÁK, Jan. In KNAPP, Viktor a kolektiv. Občanské právo hmotné. II. svazek 2. vydání. Praha: 

Codex Bohemia 1998, st. 120

54 HURDÍK, Jan. In FIALA, Josef a kolektiv. Občanské právo hmotné. 3 vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2002, st. 221
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5.2.4 Shrnutí k zásadě „vigilantibus iura scripta sunt“ 

Smyslem zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ je její působení jako jednoho 

z úhelných kamenů individuální svobody a autonomie jednotlivce. Lze si samozřejmě 

představit toliko formální naplnění této zásady za podmínek, kdy je praktické naplnění 

omezeno nebo vyloučeno neschopností jednotlivců. Pak by rigidní reglementace 

poskytovala uspokojivější společenské postavení jednotlivců. Individuální iniciativa 

vyjádřená v zásadě „vigiliantibus iura scripta sunt“ je pak také podmíněna schopností 

jednotlivců nebo jejich sdruženími dosáhnout, obhájit, případně dokonce posilovat své 

postavení v konkurenci s veřejnou autoritou (nebo autoritami v polycentrických 

společnostech) nebo s jinými jednotlivci a jejich sdruženími.

Patrné je také úzké sepětí zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ se zásadou 

autonomie vůle, jedna bez druhé těžko mohou být, jsou komplementární.
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6. Zásada ochrany dobré víry

6.1 Obecně k zásadě ochrany dobré víry

Tato zásada má bohaté dějiny, které obráží různé fáze jejího vývoje a přístupu k 

ní. Pohled na ní se liší i v rámci kontinentální právní kultury a anglosaské / anglo-

americké právní kultury. Obecně je pojímána jako právní princip, čili jako 

předpokládána poctivost, kterou by se měly vyznačovat soukromoprávní vztahy. Dále se 

lez setkat s pojetím zásady ochrany dobré víry jako s jakýmsi korektivem v případě, že s 

ním právní úprava „expressis verbis“ počítá55.

Tato dvě pojetí se uplatňují v různé míře v obou velkých právních kulturách a 

dokonce i poněkud rozdílně uvnitř jich samotných. Základním kritériem pro tu kterou 

variantu je míra ambicí zákonodárce při reglementaci soukromého práva. Tam, kde

právní úprava aspirovala na všeobsáhlost a minuciózní reglementaci, mělo být 

postihnuto co nejširší pole lidských aktivit, zásada ochrany dobré víry ustupovala do 

pozadí a fungovala spíše jako korektiv (viz výše). Naopak ve společnostech, které se z

různých důvodů vydaly odlišnou cestou právní regulace (za příklad nechť slouží 

feudální společnosti středověké Evropy), nabyla zásada ochrany dobré víry navrch do té 

míry, že mohla prolomit formální právní tituly právních vztahů (dokonce i vztahy 

věcněprávní včetně základního práva – práva vlastnického).

6.2 Obsah zásady ochrany dobré víry

Pojem dobrá víra (bona fides - představuje kategorii, která relativně brzo získala 

v římském právu pozici všeobecného právního principu. Pojmu fides, resp. bona fides se 

dostalo v římské právnické literatuře mimořádného ohlasu. Tato instituce došla svého 

výrazu v pracích takových juristů, jakými byli Paulus, Ulpianus, Gaius, Papinianus, 

Celsus či Modestinus56) není prost terminologických nuancí, které mohou mít velice 

                                               
55 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 115

56
TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku, Bulletin Advokacie 2011, č. 1 

st. 35
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rozdílné následky. Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (ABGB) neznal pojem

dobrá víra, užíval však pojem poctivost.57 Německý občanský zákoník (BGB) používá 

dokonce základní pojem dobré víry ve dvou odlišných variantách. Jedná se zaprvé o 

pojem „guter Glaube“ (kde dobrá víra je jedním z prvků skutkové podstaty) a zadruhé o 

pojem „Treu und Glauben“58, který má mnohem blíže klasickému pojetí zásady ochrany 

dobré víry, tedy že subjekt soukromoprávních vztahů se chová poctivě (zároveň se 

netřeba expressis verbis na tuto zásadu ve smyslu „Treu und Glauben“ odvolávat, 

soudní aplikace k ní přihlíží i bez návrhu).

Dobrá víra je metodický pojem, jejím primárním úkolem není obsáhnout určitou 

a priori danou množinu přípustných nebo nepřípustných jednání, ale dát kritéria, jak 

dosáhnout žádoucí kvality jednání. Z požadavku dobré víry např. nelze samo o sobě 

dovodit, že mimořádně vysoká kupní cena je nepřípustná (laesio enormis), ujednání o 

takové ceně ale musí být poctivě dosaženo – nikoli třeba tak, že prodávající zneužije 

nezkušenosti kupujícího. Dobrá víra tedy předpokládá základní respekt k zájmům 

partnera a je výrazem ideje loajality (spolupráce), která stojí v základu smluvního 

práva59. Dobrá víra je značně abstraktní pojem, k jehož bližšímu uchopení je třeba velké 

míry dedukce v aplikační fázi. Navzdory možnosti legálního výčtu typických kritérií 

jednání v souladu se zásadou ochrany dobré víry, hlavní iniciativu v nalézání obsahu 

této zásady má soudní praxe. Její do značné míry intuitivní přístup v konkrétních 

případech je podstatně praktičtější a pružnější než tvorba nadmíru složitých

legislativních konstrukcí. Nejde ovšem o jednosměrný proces, neboť výsledky soudní 

praxe jsou bohatou látkou ke generalizaci a kategorizaci, což je další kvalitní podnět 

v procesu normotvorby a aplikace práva.60

Podle ustanovení § 130 odst. 1 Občanského zákoníku dobrá víra v subjektivním 

smyslu spočívá v přesvědčení držitele, že věc, kterou drží, také vlastní. Aby byly 

naplněny předpoklady dobré víry, nestačí pouhé záporné mínění držitele, že nekoná 

v rozporu s právem, ale je navíc nutné positivní přesvědčení, že mu věc nebo 

                                                                                                                                         

57 Ustanovení § 863 odst. 2 ABGB, podle kterého je při stanovení účinků právních jednání brát ohled na 
zvyklosti a obyčeje platné v poctivém obchodě; ustanovení § 914 ABGB, podle něhož je smlouvě třeba 
rozumět tak, jak to žádají mravy poctivého obchodu 
58 § 242 BGB, podle něhož mají smluvní strany povinnost respektovat při plnění závazků a výkonu práv 
požadavky dobré víry
59

BALARIN, Jan. Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského zákoníku, Bulletin 
Advokacie, 2011, č. 1, st. 25
60 BALARIN, Jan. Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského zákoníku, Bulletin 
Advokacie, 2011, č. 1, st. 25
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vykonávané právo podle objektivního práva patří. V judikatuře a právní nauce je pak 

shoda v tom, že posouzení, je-li držitel práva nebo věci v dobré víře, je nutno hodnotit 

z hlediska objektivního a ne pouze podle individuálního přesvědčení, z hlediska toliko 

subjektivního. Nutno je tedy brát v potaz, jestli měl držitel práva nebo věci vzhledem ke 

všem okolnostem a povaze případu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo 

podle objektivního práva náleží. Uvádí se, že dobrá víra zaniká v okamžiku, kdy se 

držitel seznámí s takovými okolnostmi, které zcela objektivně vyvolaly pochybnosti o 

tom, komu věc nebo právo skutečně náleží nebo mohly takové pochybnosti alespoň 

potenciálně způsobit.61

Určitou syntézu objektivního a subjektivního přístupu lze vnímat v soudní praxi: 

Judikatura Nejvyššího soudu za podstatu oprávněné držby směřující k vydržení pokládá 

skutečnost, že držitel vykonává obsah určitého práva (v posuzované věci práva 

odpovídajícího věcnému břemeni) v mylném přesvědčení, že je subjektem tohoto práva. 

K tomu, aby držba byla oprávněná, však nestačí jeho pouhé subjektivní přesvědčení, že 

mu právo patří, ale je třeba, aby držitel byl se zřetelem ke všem okolnostem (tj. 

objektivně) v dobré víře, že mu právo náleží (§ 130 odst. 1 obč. zák.); omyl držitele, ze 

kterého jeho přesvědčení o existenci drženého práva vychází, musí být omluvitelný (k 

tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 

1417/2001, uveřejněný v Souboru rozhodnutí, C. H. Beck dále jen Soubor, sv. 23, pod C 

1654). Omyl držitele přitom může být skutkový nebo právní. Právní omyl spočívá v 

neznalosti nebo v neúplné znalosti obecně závazných právních předpisů a z toho 

vyplývajícího nesprávného posouzení právních důsledků právních skutečností. Právní 

omyl je omluvitelný tehdy, jestliže se držitel omylu nemohl vyhnout ani při vynaložení 

obvyklé opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti případu po každém požadovat 

(může jít např. o nejasné znění zákona).62

Na kontrapozici pojetí zásady dobré víry v objektivním a subjektivním smyslu 

nahlíží prof. Hurdík, používá však odlišnou terminologii. Tím se míní dobrá víra jednak 

v morálním pojetí a jednak v pojetí psychickém (tedy o vědomosti (anebo naopak 

nevědomosti) právních vad v jednání subjektů soukromého práva).63

                                               
61 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 
komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 520
62 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 28 Cdo 4833/2007
63 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 118-125
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7. Zásada ochrany nabytých práv

7.1 Obecně k zásadě ochrany nabytých práv

Požadavek jistoty poměrů patří k nejčastěji skloňovaným přáním mezi adresáty 

právních norem. Mezi to jistě náleží i respekt a ochrana k dříve nabytým právům. 

Zásada ochrany nabytých práv pak mimo jiné obsahuje respekt k právům a právním 

vztahům vzniklých před novou právní úpravou a dále požadavek, aby odlišná úprava již 

právem upravených částí vztahů nevedla k hrubému zásahu do práv obsažených v těchto 

vztazích nebo dokonce k jejich zániku. Nejčastěji se však jedná o situaci, kdy by 

zánikem jisté právní úpravy bez náhrady byly postiženy stejným osudem i právní vztahy 

touto úpravou reglementované. Nauka jednoznačně preferuje názor, že zásada ochrany 

nabytých práv se zcela nekryje se zákazem retroaktivity64.

Rozdíl mezi těmito dvěma zásadami tkví v tom, že zásada ochrany nabytých 

práv má účinek směřovaný pro futuro, tedy vyvolává následky až po uplynutí 

legisvakační lhůty (čili po nabytí účinnosti), pak retroaktivita má účinek směřován do 

minulosti. Obě dvě zásady spojuje fakt, že upravují vztahy vzniklé již před nabytím 

účinnosti nové právní úpravy.

7.2 Obsah zásady ochrany nabytých práv

Nauka se poměrně jednoznačně vypořádala s otázkou rozsahu působení zásady 

ochrany nabytých práv. Za zastaralý je považován koncept tzv. širokého pojetí ochrany 

nabytých práv65.

Recentním projevem, ve kterém je silně přítomna zásada ochrany nabytých práv, 

je úprava tzv. BITů (Bilateral investment treaties), tedy smluv o ochraně a podpoře 

investic. Na ně neexistuje jednoznačný náhled.

                                               
64 FIALA, Josef, HURDÍK, Jan, KORECKÁ, Věra, TELEC, Ivo. Lexikon občanského práva. Ostrava: 

Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 1997, st. 91

65 FIALA, Josef, HURDÍK, Jan, KORECKÁ, Věra, TELEC, Ivo. Lexikon občanského práva. Ostrava: 

Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 1997, st. 92
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Kriticky je vnímán jejich dopad ve smyslu vytvoření dvojího prahu ochrany 

jednotlivých právních vztahů a jejich účastníků, což nutně vede k významné 

konkurenční výhodě velkých právnických osob, požívajících vyššího standartu ochrany 

než konkurenční subjekty. To může mít další následky, tedy zakládání firem v zemích, 

se kterými má Česká republika (pro zjednodušení a zacílení budeme uvažovat pouze o 

poměrech v České republice) uzavřeny smlouvy o ochraně a podpoře investic v podobě 

pouhých schránek. Nevýznamný není ani aspekt, který do smluv o ochraně a podpoře 

investic přineslo členství České republiky v Evropských společenstvích / Evropské unii, 

ve kterém ale patrně stále má navrch názor, že tyto smlouvy je třeba dále aplikovat66.

Za positivní aspekt smluv o ochraně a podpoře investic je považována vyšší 

investiční aktivita ze smluvních států, která vede k rychlejšímu hospodářskému rozvoji 

se všemi konsekvencemi s tímto rozvojem spojenými. Exaktní studie přisuzují ve 

srovnání výhod a nevýhod těchto smluv větší váhu jejím positivním konsekvencím.67

Lze tedy shrnout, že zásada ochrany nabytých práv podporuje rozvoj důvěry 

v právní ochranu a její trvalost, což je podmínkou nutnou, nikoliv však postačující pro 

řádné, efektivní a nízkonákladové fungování otevřené společnosti a právního řádu 

zvlášť. 

                                               
66 http://jinepravo.blogspot.com/2008/08/mla-by-esk-republika-ukonit-bity.html

67 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596704000526
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8. Zásada zákazu retroaktivity

8.1 Obecně k zásadě zákazu retroaktivity

Tato zásada, též česky označována jako „zákon nepůsobí zpětně“, je expressis 

verbis upravena jen v ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. Toto 

ustanovení se však vztahuje výlučně na úzkou oblast trestního práva, čili jen na určitý 

výsek českého právního řádu.68 Výslovné ustanovení v ústavní rovině pro oblast 

soukromého práva chybí. Ani v předpisech podústavní síly se s podobnou výslovnou 

artikulací („lex in retro non agit“) nesetkáme. Navzdory tomu lze její méně přímé 

projevy v oblasti soukromého práva vystopovat. 

8.2 Obsah zásady zákazu retroaktivity

Nauka upozorňuje na skutečnost, že zásada zákazu retroaktivity není často 

adekvátně pojednávána. Jde totiž o řešení situací, kdy je třeba zabránit užití nové právní 

úpravy na právní úkony, které vznikly za účinnosti předchozí právní úpravy. Extrémním 

případem je tzv. pravá retroaktivita. Jde o situaci, kdy by se podle nové právní úpravy 

posuzovaly i právní vztahy, které vznikly nebo se realizovaly ještě před tím, než nová 

právní úprava nabyla účinnosti (navzdory její obecné nevhodnosti ji zákonodárce občas 

využije, příkladem může být ustanovení § 865 Občanského zákoníku). Pomine-li se tato 

krajní varianta, pak existují v zásadě dvě cesty, kterými se při řešení problému účinku 

nové právní úpravy na existující právní vztahy můžeme vydat.

Půjde zaprvé o situaci, kdy se na vztahy, které vznikly nebo se realizovaly za 

účinnosti staré právní úpravy, bude aplikovat dále tato stará právní úprava. 

Zadruhé pak jde o způsob, který se nazývá nepravou retroaktivitou, čili že 

okolnosti mající význam pro vznik, změnu anebo zánik právních vztahů, jež nastaly 

před nabytím účinnosti nové právní úpravy, se budou spravovat starou právní úpravou, a 

                                               
68 Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
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dále pro právní vztahy vzniklé nebo realizované před nabytím účinnosti nové právní 

úpravy se od okamžiku nabytí účinnosti nové právní úpravy budou řídit právě touto 

novou úpravou (příkladem budiž ustanovení § 854 Občanského zákoníku).69

Ani jedna z obou popsaných cest však výrazně nepřevažuje nad druhou a proto 

se prosadila varianta, kdy legislativní moc upravuje problémy případné diskrepance 

mezi starým a novým právním předpisem ad hoc. Děje se tak pomocí přechodných 

ustanovení, jejichž příklady jsou uvedeny výše. 

Obecně lze říci, že i zde platí teze o potřebě jisté stálosti právních vztahů, které 

by měly být do jisté míry inertní vůči prudkým změnám právní úpravy. Stejně tak lze na 

zásadu zákazu retroaktivity vztáhnout tu část pojednávající o zásadě ochrany nabytých 

práv, ve které je pojednáno o smlouvách o podpoře a ochraně investic.

                                               
69 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 129
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9. Zásada demokratismu soukromého práva

9.1 Obecně k zásadě demokratismu soukromého práva

Spornost místa této zásady ve výčtu zásad soukromého práva je často 

diskutována. Nejvýznačnějším důvodem této spornosti bude zřejmě princip sociální 

odpovědnosti, který tato zásada obsahuje a který zdánlivě jde proti individualitě osob 

soukromého práva. Vytváří hranice možnostem rozvinutí individuální svobody, neboť 

otevřené společnosti dbají toho, aby ani individuální svoboda jedné osoby nečinila újmu 

dalším osobám. 

Hlavní uplatnění má tato zásada v procesu tvorby vůle kolektivů, lhostejno 

jakým způsobem byl sestaven (může tedy jít o široké spektrum, kupříkladu společníci 

právnických osob, spoluvlastníci téže věci atp.). Jak postuluje prof. Hurdík: V tomto 

smyslu, tedy jako soubor pravidel pro realizaci autonomie vůle jedince v různě právně 

organizovaných skupinách osob, je demokratismus soukromého práva jako princip 

jedním z nosných hledisek, uplatňujících se stále intenzívněji v evropském právním 

prostředí. 70

9.2 Obsah zásady demokratismus soukromého práva

Zásadu demokratismu soukromého práva lze podle mého mínění velmi dobře 

ilustrovat na ochraně menšinových akcionářů, která je protipólem převahy většiny 

v hlasování a která je také jinak logickým principem řízení společnosti, jak konstatuje 

Ústavní soud: původně jednomyslné rozhodování akciové společnosti a uplatňování tzv. 

vested right theory, která vycházela z toho, že společník nemůže pozbýt jistá práva bez

svého souhlasu, bylo z hlediska hospodářských potřeb neudržitelné, a proto nahrazeno 

principem většinového rozhodování.71

Pro vztah mezi jednotlivými společníky nelze vystačit s popisem smluvního 

charakteru jejich vztahu, neboť zde nejde o pouhý smluvní vztah a závazek postupovat 

v součinnosti s ostatními společníky za smluveným cílem, jak je to tomu u osobních 

obchodních společností, což je dáno kapitálovou povahou akciové společnosti, tedy 

                                               
70 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 69

71 nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl.ÚS 56/05
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rozhodující rolí stanov a rozhodnutí valné hromady (vybudované na rozhodování 

většiny, což je zřejmý rozdíl oproti konsensuálnímu rozhodování v osobních 

obchodních společnostech)72, kteréžto pojetí v sobě obsahuje určitou míru 

nespravedlnosti a riziko zneužití. Navzdory svým zájmům a autonomní vůli jsou 

minoritní akcionáři nuceni se podřídit většinovému rozhodnutí. Existují proto jistá 

defenzivní opatření pro ochranu akcionářské minority, případně je vyžadováno pro 

přijetí vyšší kvórum (různé typy většin, od kvalifikované po tříčtvrtinovou), možnost 

odděleného hlasování nebo dokonce nezbytnost souhlasu všech hlasováním dotčených 

akcionářů.73

Ve většině vyspělých států je poměrně běžnou taková speciální zákonná úprava, 

která přisuzuje toliko jisté skupině akcionářů zvláštní práva, ovšem je nutno splnit 

zákonem stanovené podmínky. Současná česká právní úprava postavení minoritních 

akcionářů je obsažena v obchodním zákoníku a dále také v zákoně č. 125/2008 Sb., o 

přeměnách společností a družstev a v zákoně č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. 

Práva, která jsou takto poskytnuta, lze dle mínění prof. Eliáše74 dále rozšiřovat 

stanovami, a to pouze ve prospěch minoritních akcionářů (ačkoliv je rozsah práv 

zákonem kogentně upraven coby minimální). Vedle toho existují i další prostředky 

ochrany menšinových akcionářů, ale těm se tato práce nebude blíže věnovat.

Práva, kterými jsou obdařeni minoritní akcionáři, lze nalézt zejména v 

ustanoveních § 181, § 182 a § 219 Obchodního zákoníku. Jedná se především o:

a) právo požádat soud o odvolání likvidátora, který byl jmenován valnou hromadou a 

jeho nahrazení jinou osobou, a to pouze v odůvodněných případech

b) právo žádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady

c) právo žádat představenstvo, aby doplnilo pořad svolávané valné hromady

d) právo žádat dozorčí radu o přezkum výkonu působnosti představenstva ve 

stanovených záležitostech

e) právo žádat po představenstvu, aby podalo žalobu na splacení emisního kurzu na 

akcionáře, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo na jejich vyloučení

f) právo žádat náhradu škody nebo splacení emisního kurzu akcií jménem společnosti, 

                                               
72 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 56/05

73 ŠTENGLOVÁ, Ivana, PLÍVA, Stanislav, TOMSA, Miloš a kolektiv. Obchodní zákoník Komentář 12. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, st 612

74 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava, ELIÁŠ, Karel, JEŽEK, Jiří. Kurs obchodního práva. Právnické osoby 

jako podnikateleé. 5. vydání. Praha C H. Beck, 2005, st. 329
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pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu žádost akcionáře 

nesplní

g) právo žádat v případě závažných důvodů soud, aby jmenoval znalce pro přezkum 

zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami

h) právo žádat v odůvodněných případech soud o odvolání likvidátora jmenovaného 

valnou hromadou a jeho nahrazení jinou osobou.

Vedle těchto zvláštních práv jsou minoritní akcionáři chráněni ještě jinými 

prostředky. Jedná se, mimo jiné, o práva, která souvisejí s usneseními valné hromady, 

která by byla v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, práva a zájmy minoritních 

akcionářů, spojená se začleněním společnosti do koncernu, zájmy vzniklé spolu 

s ovládnutím společnosti, jejíž akcie jsou kótovány, práva spojená s akcií po jejím 

nabytí atd.75

Obecně lze poznamenat, že demokratický právní stát a jeho ústavní požadavek 

(hovoří se dokonce o materiálním jádru ústavy či nadústavním právu) určuje zásadním 

způsobem povahu a škálu práv a povinností, kterými jsou obdařovány osoby 

soukromého práva. Jádrem myšlenky demokratismu soukromého práva je respekt 

k rozhodování majority v rámci různých kolektivů za současného dbaní na ochranu

minority. Nezbytným předpokladem zásady demokratismu soukromého práva je rovnost 

všech osob soukromého práva. 

                                               
75 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo akciová společnost 3. díl. Praha: ASPI, 2006, st. 171-172
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10. Zásada „vše je dovoleno, co není výslovně 
zakázáno“

10.1 Obecně k zásadě „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“

Již díky ustanovení v článku 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod můžeme 

zásadu „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ považovat za elementární 

kompetenční normu. Je tedy obecným prostředkem, jímž se posiluje svoboda 

jednotlivce ve společnosti. Pokud však srovnáváme normativní posici zásady svobody 

jednotlivce v právních vztazích a zásady „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“, 

může se nám jevit zásada svobody jednotlivce jako obecný princip a zásada „vše je 

dovoleno, co není výslovně zakázáno“ se uplatňuje jen v jistých částech právního řádu. 

Listina základních práv a svobod ustanovuje tyto dvě zásady, které se vylučují 

navzájem, a je nutné je používat v rozdílných oborech. Použijeme-li na jejich vztah 

zákon sporu a zákon vyloučeného třetího, budou se obě zásady navzájem doplňovat, a 

za těchto okolností budou také plnit svou regulativní funkci. 

Bylo by omylem domnívat se, prima facie, že při konfrontaci zásad „vše je 

dovoleno, co není výslovně zakázáno“ (ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod) a „vše je zakázáno, co není výslovně dovoleno“ (ustanovení čl. 2 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod) se zásada prvá uplatňuje toliko v soukromém právu a 

zásada druhá ve veřejném právu. Zásada „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ 

je podle ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod určena pro obor 

uplatňování státní moci. Přesto není zásady, a to ani nejpřísněji formulované, která by se 

uplatňovala zcela bezvýjimečně. Vždyť i v oboru soukromého práva, ve kterém se 

každý pohybuje svobodně, se uplatňuje státní moc, a to nejen marginálně či 

nevýznamně v porovnání s veřejným právem; jedná se jen o vnější fenomén, pod 

kterým je ukryto uplatňování státní autority.76  Můžeme tedy shrnout, že výkon státní 

moci na základě zákona se v právu veřejném děje přímou cestou, naproti tomu v právu 

soukromém se státní moc uplatňuje zprostředkovaně, s ohledem na autonomii subjektů a 

ponechává těmto individuím poměrně volnou úpravu jejich vztahů a překročení těchto 

pravidel trestá. 

                                               
76 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 54-55
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Dokonce ani v právu veřejném se nejedná o vztahy recipročně založené na 

uplatňování státní moci, tedy na přímém uplatňování. Státní moc je uplatňována buď 

samotným státním orgánem anebo subjektem odlišným od státu, na který však část 

státních pravomocí byla přenesena. Naproti tomu na opačné straně veřejnoprávního 

vztahu je subjekt, který si v takových vztazích zachovává svůj fundamentální právní 

status – právní způsobilost a zejména základní práva a svobody. Jedná se tedy o právní 

poměr nezávislého svobodného subjektu, který může požadovat jednak to, aby státní 

moc plně podpořila naplnění jeho zájmů a potřeb, a jednak aby státní moc nevstupovala 

do jeho vnitřních poměrů nad mez danou výslovně zákonem.77

10.2 Obsah zásady „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“

Zásada vyjádřená v ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se 

očividně vztahuje na výkon moci státními orgány ve veřejnoprávních vztazích. Subjekty 

na opačné straně veřejnoprávního vztahu mají zachovány svůj fundamentální právní 

status. Tento má limity dvojí povahy, positivní a negativní. Positivně je tento 

fundamentální právní status omezen při uplatňování zájmů jednotlivce vůči státu 

významnými, zákonem chráněnými cíly, které se ne vždy konsistentně označují jako 

veřejný zájem. V takových případech není jednotlivci dovoleno prosazovat jeho zájem, 

který by se s veřejným zájmem vylučoval. Namátkou můžeme uvést zájmy ochrany 

přírody nebo územního plánování. Fundamentální právní status je negativně omezován 

přímým vlivem státu na subjekt, který tkví v limitování autonomní sféry jednotlivce, 

což je činěno bezprostředními zásahy do této sféry (není zde myšlen bezprostřední 

zásah ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů).78

U každého z těchto omezení, lhostejno jaká procedura je použita, je státní orgán 

povinován dodržovat příkaz ústavodárce vtělený v ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, tzn. brát ohled na autonomní sféru jednotlivce a zároveň 

rozhodovat v souladu s dikcí výše zmíněného ustanovení. V kontrastu s tím je postavení 

jednotlivce ve veřejnoprávním vztahu opačné a zároveň komplementární. Jednotlivec 

má právo požadovat respekt ke své autonomní sféře, čili že je svobodným účastníkem 

                                               
77 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 55

78 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 55
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veřejnoprávního vztahu, ale také sám musí respektovat autoritu státního orgánu, který je 

povinován bránit veřejný zájem.79

Takto je jasně patrno, že zásada „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“, 

není jen alternativním vyjádřením zásady autonomie vůle. Lze též uvést, že tato zásada 

representuje způsob legislativní regulace, která je určená k dosažení co nejvyššího 

možného stupně rozvoje svobody jednotlivce a zároveň k minimalizaci zásahů státní 

autority do autonomní sféry jednotlivce. Existují tedy četné spojitosti mezi zásadami 

„vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ a „autonomie vůle“, zároveň však nejsou 

tyto zásady bez dalšího totožné.80

Není snadná odpověď na otázku, jestli zásady „vše je zakázáno, co není 

výslovně dovoleno“ a „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ jsou profilujícími

pro právo soukromé a pro právo veřejné, či slouží jako kritérium k odlišení jednotlivých 

odvětví práva soukromého. Je možno uvést několik znejisťujících okolností:

a) Každou z těchto zásad nelze aplikovat mechanicky, bez 

ohledu na druhou zásadu. Jsou ve vzájemném poměru 

komplementarity. 

b) Aplikace obou zásad jde napříč mezi soukromým a 

veřejným právem. 

c) Tyto zásady a vztah, ve kterém se uplatňují, lze brát jako 

kritérium, které odlišuje právo soukromé (tedy autonomní 

sféru jednotlivce, jeho svobodu a autonomii vůle) a právo 

veřejné, jehož účelem je ochraňovat veřejný zájem a pro 

nějž je charakteristický přísný požadavek zákonného 

základu. Prozatím nemáme dostatečnou argumentační 

podporu pro myšlenku, že zásada „vše je zakázáno, co 

není výslovně dovoleno“ a zásada „vše je dovoleno, co 

není výslovně zakázáno“ jsou rozlišujícími znaky pro 

jednotlivá odvětví práva soukromého. Tuto myšlenku 

však lze podpořit přidáním zásady „rovnosti“ k oběma 

výše uváděným zásadám. 81

                                               
79 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 56

80 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 56

81 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 60
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Zásada „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ zahrnuje prostor vně 

výslovné právní relevance zásadním právním dovolením. Samo dovolení jistého 

chování neznamená bez dalšího, že je povoleno a plně chráněno zákonem.82

I kdyby zásada „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ nebyla 

artikulována přímo v ustanovení některého právního předpisu, bylo by ji možné dovodit 

ze samotné lidské povahy a svobody jako jejího základního atributu. Tak se tázal prof. 

Knapp na možnost nezávislé existence lidských bytostí na státní autoritě. Dospěl 

k názoru, že lidská svoboda je inherentně vlastní každému jednotlivci, a že tedy má 

přednost před „svobodou“, která mu byla propůjčena zákonnými ustanoveními. 

Společnost může existovat bez státu, ale stát bez lidské společnosti nikoli. Stát není 

původcem svobody jednotlivce, je toliko jejím protektorem.83

                                               
82 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 60

83 KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co je zakázáno. Právník, 1990, č. 1, st. 26-27
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11. Zásada prevence

11.1 Obecně k zásadě prevence

Nezbytnou podmínkou nástupu sankcí v soukromém právu je situace, kdy hrozí, 

že by byla porušena, nebo dokonce jsou porušena subjektivní práva, lhostejno, zda-li je 

předmětné jednání omisivní, nebo komisivní, či dochází-li k němu v důsledku smluvně 

převzaté, nebo zákonem uložené povinnosti. K tomuto nástupu tedy dochází zpravidla 

až poté, co takové ohrožení nebo porušení nastane. Jejich smyslem je restituce 

(restitutio in integrum) poměrů do stavu před nastalým ohrožením nebo poruchou, 

anebo kondemnace vzniklé újmy (ať již peněžní nebo jiné povahy). Přestože jde o 

klasický způsob řešení takových situací, objevují se vůči takto striktnímu pojetí 

námitky. Jedna z nich je založena na myšlence, že nastalá újma je odčiňována sice ne z 

prostředků toho, kdo újmu utrpěl, nýbrž z prostředků toho, kdo ji způsobil, nicméně 

suma celkového bohatství společnosti je tak jako tak zmenšena. Tento koncepční 

nedostatek je odůvodněným terčem nejen profesionální právní kritiky.

Zaměřme se na stávající legislativní úpravu i nad úzký rámec soukromého práva. 

V rovině ústavního práva nenajdeme generální promítnutí zásady prevence. Parciální 

projev lze vystopovat zejména v ustanovení čl. 11 odst. 3 věta třetí Listiny základních 

práv a svobod. Poněkud nešťastným se pak může jevit ustanovení čl. 35 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod84, které jakoby zdvojuje ochranu již poskytnutou ustanovením 

čl. 11 odst. 3 věty třetí Listiny základních práv a svobod.85

11.2 Obsah zásady prevence

11.2.1 Projev zásady prevence v ustanovení § 3 odst. 2 Občanského zákoníku

V rovině občanského práva je princip prevence obsažen v ustanovení § 3 odst. 2.

Občanského zákoníku, jímž je fyzickým osobám, právnickým osobám, státním orgánům 

                                               
84 Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

85 Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem.
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a orgánům místní samosprávy uložena povinnost dbát toho, aby nedocházelo k 

ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi 

účastníky byly odstraněny především vzájemnou dohodou86 (tato činnost preventivního 

charakteru je dále upřesněna a podepřena, byť v rovině pomocné, v procesních 

ustanoveních Občanského soudního řádu, a to zejména v ustanoveních § 1, § 2, § 3, § 

67 a následující – tzv. prétorský smír a § 99 odst. 1). Taková výzva však není příliš 

rigorózní a při její interpretaci a aplikaci mohou vznikat jisté potíže, nadto není z textu 

ustanovení zřetelně jasné, zda povinnost dbát na to, aby nedocházelo k ohrožování a 

porušování práv z občanskoprávních vztahů, se vztahuje i na ty subjekty, které nejsou 

přímo účastny těchto občanskoprávních vztahů. 

Názor prezentovaný prof. Hurdíkem, který vidí toto ustanovení jako nepříliš 

šťastné nejen s ohledem na dobu svého vzniku, ale i s ohledem na společenské změny 

posledních dvaceti let, je: do celého problému vstupuje tendence výrazného 

individualismu společenského uspořádání, k němuž směřoval společenský vývoj ČR od 

roku 1989. Ta může v tomto ohledu pouhou svou existencí působit jako protiklad 

uvedeného prevenčního působení. Fakt změn společenských tendencí posledního 

desetiletí toto ustanovení, které by ostatně k náležitému právně relevantnímu prosazení 

vyžadovalo komplexního, zejména historického výkladu, zbavuje části své sociální 

hodnoty. Sociální hodnotou přitom rozumíme především důsledky porušení § 3 odst. 2, 

které zřejmě končí u pouhé výzvy zákonodárce a ve svém působení nemají navazující 

systémové začlenění do právní regulace. Porušení tohoto postulátu těžko můžeme s 

ohledem na uvedené skutečnosti v současnosti považovat za předpoklad nastoupení 

konkrétních sankčních důsledků. Jde tedy o svého druhu faktickou lex imperfecta)87.

K podpoře tohoto názoru je třeba dodat, že uvedenému bylo přitakáno i 

legislativní činností federálního zákonodárce, který tzv. velkou novelou občanského

zákoníku88 dílem vypustil, dílem modifikoval a přesunul původní ustanovení ze 

šedesátých let, která obsahovala v osmi článcích zásady občanskoprávních vztahů (ty 

měly zřetelné ideologické pozadí). 

                                               
86 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 134

87 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 136

88 zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, účinný od 1. ledna 

1992,
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11.2.2 Projev zásady prevence v ustanovení § 4 Občanského zákoníku

Dále můžeme nalézt ustanovení, v nichž je vyjádřena zásada prevence v § 4

Občanského zákoníku, který umožňuje domáhat se ochrany u orgánu, který je k tomu 

povolán, přičemž pokud není v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud.

Pokud jsou subjektivní občanská práva ohrožena nebo dokonce porušena, pak 

občanský zákoník stanoví, že se jejich nositel může domáhat ochrany u státního orgánu, 

který je takovou ochranou legislativně zmocněn. Tento zmocněný státní orgán pak je 

nucen ohroženému nebo porušenému subjektivnímu občanskému právu za naplnění

zákonem předvídaných okolností poskytnout ochranu, a to jak v řízení nalézacím, tak i 

exekučním. Taková ochrana nesmí být neposkytnuta s odkazem na to, že ta která 

konkrétní věc není výslovně upravena předpisem soukromého práva (tedy nemusí jít 

pouze o právo garantované Občanským zákoníkem). Takové odmítnutí, které by bylo 

odůvodňováno mezerou v právu (tedy pokud by šlo o zdánlivou mezeru v právu), by 

vedlo přímo ke krajně nežádoucím situacím denegatio iustitiae, čili k odmítnutí 

spravedlnosti. Odmítnutí spravedlnosti je v příkrém rozporu se základními stavebními 

kameny demokratického právního státu, přesněji s jeho atributy jako je princip právní 

jistoty, důvěry v právo a v jeho předvídatelnost, jakož i legitimní očekávání při jeho 

aplikaci. V této souvislosti se mluví o tzv. judikační povinnosti89, kterou na svých 

bedrech nese stát, který jako její garant poskytuje exkluzivní (až na drobné výjimky) 

ochranu privátním subjektivním právům soukromoprávních subjektů. Tato povinnost je 

pak rozprostřena mezi jednotlivé státní orgány, které svým autoritativním rozhodováním 

naplňují řečenou judikační povinnost. Tato překračuje pouhé právo státu garantovat 

uvedené pilíře, ale je základní povinností státu, kterou na sebe převzal v důsledku 

legálního monopolu na násilí90 a s tím spojeným výrazným omezením svémoci. Lze 

konstatovat, že tak v jistém slova smyslu vystupuje jako služebník soukromoprávních 

subjektů, což je velkým posunem oproti předrevolučnímu etatismu a deklarovanému 

kolektivismu. Jsou to hlavně soudy, které jsou k této ochraně subjektivních soukromých 

práv povolány, což je legislativně upraveno v ustanoveních § 4 a § 7 Občanského 

soudního řádu. Tyto by měly být dle své povahy a místa v dělbě moci co možná nejvíce 

                                               
89 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 56

90 BARTOŠ, Jiří. Suverenita mezi křesťanstvím a právní modernitou. CPVP – Časopis pro právní vědu a 

praxi. 2011. č. 1. st. 1
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nezávislé na dalších větvích státní moci (nebezpečí hrozí méně ze strany legislativy; 

exekutiva je vystavena pokušení patrně více). Soudy jsou k nestrannému a 

nepředpojatému vedení sporů ostatně zavázány v ústavní rovině ustanovením čl. 36 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, o dalších právních předpisech nemluvě (např. 

čl. 8 Evropské charty lidských práv). Přístup k této ochraně je garantován i těm 

subjektům, které by se jinak pro nedostatek prostředků nemohly domoci této ochrany 

(ustanovení zákona o soudních poplatcích v zákonné rovině a jejich ústavní 

požadavek)91. Poměrně nedávnou reformou správního soudnictví92 byly do českého 

právního řádu vneseny jisté významné změny. Vedle v ústavněprávní rovině 

předvídaného Nejvyššího správního soudu byl zaveden tzv. hybridní model93 správního 

soudnictví, kdy pravomoc ve správním soudnictví byla rozdělena do dvou článků, a to 

na nižší úrovni mezi krajské soudy a na jednočlenný zmíněný Nejvyšší správní soud. 

Soudy dále jsou pověřeny rozhodovat tam, kde je rozhodování o soukromoprávních 

věcech uloženo správním orgánům. Nejsou však omezeny posuzovat pouze zákonnost 

takového správního rozhodnutí v soukromoprávní věci, ale rozhodují v tzv. plné 

jurisdikci. V těchto sporech byla využitkována úprava páté části Občanského soudního 

řádu, kterou předtím zrušil, s účinnosti od 1. 1. 2003, Ústavní soud (a tak výrazně 

přispěl ke zřízení Nejvyššího správního soudu a naplnění Ústavy, situace to smutně ne 

nepodobné s liknavostí zákonodárce v období tzv. První republiky). Takto je 

poskytována potřebná ochrana soukromoprávních práv dle požadavků Evropské úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod, ta hovoří pouze o „nestranném 

tribunálu“94. Doplňkově je soukromoprávní ochrana poskytována trestními soudy v tzv. 

adhezním řízení, kdy má poškozený nárok navrhnout, aby obviněnému byla v rozsudku 

uložena povinnost na náhradu škody, která byla poškozenému způsobena trestným 

činem95. Dále je možno, pokud jsou naplněny zákonem stanovené podmínky, čili pokud 

                                               
91 podle ustanovení § 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: Každý má právo na právní pomoc v 

řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

92 zákonem č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Soudního řádu 

správního (a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů)
93 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 57

94 blíže k tomu, který orgán může být tzv. nestranným tribunálem Rozsudek Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci Campbell a Fell z roku 1984, A-80

95 ustanovení § 43 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů
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byla škoda a její výše spolehlivě zjištěny, aby správní orgán uložil, vedle veřejnoprávní 

sankce za přestupek, i povinnost předmětnou škodu uhradit.96

V této souvislosti nesmí být opomenuto, že v jistých případech musí být 

vyčerpány předcházející procesní postupy, aby bylo možno soudy poskytnout právní 

ochranu. Jde zejména o situaci, na níž pamatuje ustanovení § 14, respektive § 15 zákona 

č. 82/1989 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Dále pak může připadat v úvahu 

aplikace ustanovení § 24 zákona č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích. Nad 

původní rámec je dlužno podotknout, že případy tzv. dělené pravomoci podle 

ustanovení § 8 Občanského soudního řádu jsou dnes de facto mrtvou literou zákona, 

neboť žádný takový případ současný právní řád České republiky nezná. 

11.2.3 Projev zásady prevence v ustanovení § 5 Občanského zákoníku

Významným projevem zásady prevence je ustanovení § 5 Občanského zákoníku, 

podle kterého může být poskytnuta občanskoprávní ochrana nositeli soukromých práv i 

jiným orgánem než soudem. Oproti předcházejícímu ustanovení § 4 Občanského 

zákoníku zde nejde o ochranu práv, ale pouze o ochranu tzv. pokojného stavu, což 

znamená, že tomu, jehož pokojný stav byl narušen, přísluší se domáhat ochrany u 

orgánu státní správy, který je v dané věci příslušný, což bude zpravidla obecní úřad. 

Nezbytným předpokladem pro udělení této ochrany je zřejmý zásah do pokojného 

stavu.97 Tato ochrana má však jen předběžný charakter, nemusí nezbytně nutně vždy 

předcházet rozhodnutí příslušného soudu, které je samotným rozhodnutím

v soukromoprávní věci. Příslušný státní orgán tedy při poskytování ochrany podle 

ustanovení § 5 Občanského zákoníku sám nezkoumá právní otázky (zda doopravdy 

došlo k zásahu, který by poskytnutí jmenované ochrany podmiňoval), ale jedná podle 

situace, čili ve zkráceném řízení poskytuje ochranu před zcela zřejmými zásahy do 

pokojného stavu. Z toho také vyplývá nezávaznost takového rozhodnutí pro pozdější 

                                               
96 ustanovení § 70 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

97 podle dřívějšího znění ustanovení § 5 Občanského zákoníku se chránila toliko držba: Je-li socialistické 

soužití porušeno zřejmým zásahem do práva, lze se domáhat ochrany u místního národního výboru. Aby 

zachování pravidel socialistického soužití bylo obnoveno, může místní národní výbor předběžně zásah do 

práva zakázat nebo uložit, aby závadný stav byl odstraněn. Právo domáhat se ochrany u soudu tím není 

dotčeno.
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úvahy soudu v dané věci (soud nadto není vázán ani skutkovými zjištěními98). Postup 

příslušného správního orgánu odpovídá schématu:

a) zjištění pokojného stavu

b) zjištění zásahu do takovéhoto pokojného stavu

c) poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu

Příslušný státní orgán tak nečiní žádné složité zjišťování, neprovádí tedy důkazy 

ve smyslu soudního nebo správního řízení. Jedná na základě okamžitého zjištění. 

Aplikace ochrany pokojného stavu připadá v úvahu hlavně tehdy, pokud hrozí, že zásah 

do pokojného stavu se bude opakovat, nebo také tehdy, když samotný zásah nebo jeho 

účinky trvají. Ochrana sama tkví v tom, že příslušný státní orgán zakáže zřejmému 

rušiteli zasahovat a případně též restituovat poměry do stavu, jaký byl před zásahem 

(dovoluje-li to ovšem povaha věci). Jiné způsoby ochrany nemohou být příslušným 

státním orgánem poskytnuty, což vyplývá z výčtu ustanovení § 5, které je taxativní. 

Podle výslovné dikce předmětného ustanovení není poskytnutím ochrany 

pokojného stavu nikterak dotčeno právo subjektu stiženého zásahem dovolávat se

soudní ochrany. Pak je jen věcí úvahy subjektu stiženého zásahem, zda se rozhodne 

uplatňovat ochranu svým subjektivním právům pomocí soudu nebo státního orgánů, 

přičemž oba postupy jsou přísně návrhové, postup ex offo tedy nepřipadá v úvahu. 

Jakmile rozhodnutí příslušného státního orgánu nabude právní moci, může být 

vykonáno.

Takové řešení, tedy situace, kdy o soukromoprávní věci, byť pouze předběžně, 

rozhoduje správní orgán, se jeví být kontroverzní. Toto je zdůvodňováno rychlostí a 

operativností takové ochrany, kdy je předpoklad, že státní orgány jsou lépe seznámeny 

s místními poměry a dokážou vzniklé narušení pokojného stavu praktičtěji řešit. Tato 

kontroverze je i důvodem úvah při přípravě nového občanského zákoníku, které volají 

po úpravě ochrany pokojného stavu pomocí speciálního soudního řízení. Důvodem jsou 

rozpaky nad stávající praxí příslušných státních orgánů. Posuzovány jsou s ohledem na 

to, že by bylo třeba velmi krátkých lhůt, ve kterých by musel soud rozhodnout, což je 

samo o sobě nezbytnou podmínkou pro životaschopnost takového řešení a předejít

situaci, kdy by se takové řešení stalo mrtvou literou zákona. 

                                               
98 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 70
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11.2.4 Projev zásady prevence v ustanovení § 6 Občanského zákoníku

Další ustanovení, které má preventivní účinek, je obsaženo v § 6 Občanského 

zákoníku. To zní: Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, 

kdo je ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. Tím je ten, jehož právo je 

bezprostředně ohroženo (nebo dokonce i porušeno), oprávněn zásahu čelit svépomocí, 

která tkví v tom, že si samotný ohrožený subjekt vynucuje naplnění svého subjektivního 

práva silou. Vzhledem k již zmíněnému legálnímu monopolu státu na uplatňování síly 

jde o opatření (míněno užití svépomoci) výjimečné, při němž je obzvláště třeba šetřit 

smyslu a podstaty zákona. Takto je pojednána obecná svépomoc, ale české soukromé 

právo obsahuje i další, speciální ustanovení o svépomoci. Jedná se zejména o tzv. 

sousedská práva podle ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku, tzv. zadržovací 

právo podle ustanovení § 175 odst. 1 Občanského zákoníku, tzv. nutná obrana podle 

§ 418 odst. 2 Občanského zákoníku a krajní nouze podle ustanovení § 418 odst. 1

Občanského zákoníku, jakož i ustanovení § 742 a následující Občanského zákoníku 

(upravující tzv. jednatelství bez příkazu) a také ustanovení § 667 odst. 2 Občanského 

zákoníku (tedy v případě nájemní smlouvy). Známa jsou také ustanovení zabývající se 

svépomocí při prodeji věci podle § 592 Občanského zákoníku a v případě prodeje zboží 

podle ustanovení § 466 a následující Obchodního zákoníku.

Nutno se ještě zastavit u otázky terminologické, neboť náš právní řád zná dva 

termíny sobě navzájem blízké – svémoc a svépomoc. Svémoc má spíše negativní 

konotaci, míní se jí svévolné chování, nedovolená ingerence do cizích subjektivních 

práv, a to silou. Takto je pojednána v oblasti trestního práva (ustanovení § 115, § 386 a 

§ 387 Trestního zákoníku99). V oblasti soukromého práva je pak použita varianta slova

svémoc v přívlastku ustanovení § 176 odst. 1 Občanského zákoníku, který pojednává o 

zadržovacím právu. Samo ustanovení zní: Zadržovací právo nemá osoba, která má věc, 

k níž by mohlo toto právo vzniknout, u sebe neprávem, zejména jestliže se jí zmocnila 

svémocně nebo lstí. Svépomoc má pak výrazně odlišný charakter, který obsahuje 

jednání, kterým má být umožněno samotnému nositeli právo domoci se vlastní mocí, 

tedy bez účasti jiného orgánu (nebo dokonce snad veřejnoprávní autority), svého práva. 

Samotný termín svépomoc pak zná toliko jen důvodová zpráva k Občanskému 

zákoníku. Oba termíny jsou založeny na staré konstrukci z římského práva. Na jedné 

straně zásada „vi vel clam vel precario“, tedy neposkytnutí ochrany tomu, kdo nabyl 

                                               
99 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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silou, lstí nebo výprosou, a na straně druhé „vim vi repellere licet“, tedy oprávnění čelit 

vlastní mocí a silou zásahu do subjektivních práv. Samotné termíny pak do českého 

právního řádu (a teorie) přešly z německé právní kultury.100

Historicky byla svépomoc nejprve pojata jako speciální oprávnění k ochraně 

držby. Podle výkladu výše uvedeného byla naproti tomu svémoc vždy reprobována, 

ovšem s výjimkou nutné obrany (a krajní nouze). Nedostatkem takového atavisticky 

širokého pojetí svépomoci není ani tak to, že vítězí silnější a ne nutně ten, na jehož 

straně je právo – neboť tato skutečnost není vyloučena ani za vyvinuté státní moci, ale 

především fakt, že ani tam, kde tímto prostředkem právo vítězí, se právo nezajišťuje101. 

Svépomoc se může ještě dále členit podle různých kritérií. Mluví se o svépomoci 

dovolené, která nevylučuje ze zákonných předpokladů, a svépomoci nedovolené, která 

je excesem z takového zákonného zmocnění. Svépomoc se může také dělit na ofenzivní 

nebo defenzivní, tedy podle toho, zda se jedná o pouhé bránění vlastního subjektivního 

práva před nedovoleným zásahem anebo jde o útočné pojetí, kdy se jedná o snahu 

vymoci si na někom vydání zadržovaného. Tento rozdíl odpovídá v hrubých obrysech 

pojetí nutné obrany (jako defenzivní svépomoci) a pak dle jazykového, systematického 

a teleologického výkladu ustanovení § 6 Občanského zákoníku (ofenzivní svépomoci) 

nedovolenému prostředku ochrany subjektivních práv. 

Svémoc je povolena výslovně tam, kde není možné se domoci preferované 

veřejnoprávní ochrany. Obecná shoda panuje na limitech dovolené svépomoci, kterými 

jsou: neoprávněný a bezprostřední zásah do subjektivního práva, proporcionalita 

výkonu svépomoci a oprávněný subjekt k výkonu svépomoci. Tato konstrukce má 

některé zajímavé konsekvence. Svépomoc má tak své místo nejen při ochraně 

subjektivních práv majetkové povahy, ale i u práv osobnostních. Zajímavou je i 

problematika týkající se ukončenosti nebo neukončenosti nedovoleného zásahu. 

V literatuře102 je popsán případ, při kterém byly dnes již neexistujícím Fondem 

národního majetku České republiky obsazeny podniky, které v rámci privatizačního 

procesu byly prodány, ale kupující za ně nezaplatil smluvenou kupní cenu (poté 

                                               
100 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 73

101 SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. 1. Praha: nákl. Vl. 1933 st. 34

102 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 74-75
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proběhlo odstoupení od smlouvy a restituce předchozích vlastnických poměrů). Takové 

počínání bylo ospravedlňováno s poukazem na interpretaci ustanovení § 6 Občanského 

zákoníku, která ztotožňovala nedovolený zásah s protiprávním stavem, a tím pádem měl 

nedovolený zásah trvat po dobu trvání protiprávního stavu, způsobeného nedovoleným 

zásahem do subjektivního práva. Taková interpretace však nevzbudila v akademické 

obci souhlas, ale odpor. Akademici poukazovali na to, že v případě, že již nedovolený 

zásah skončil a působil na porušení pokojného stavu, pak se subjektu jím stiženému 

nabízí cesta ochrany podle ustanovení § 5 Občanského zákoníku. Pokud po skončení 

nedovoleného zásahu je výsledkem pokojný stav, ale v rozporu se subjektivním právem 

osoby stižené nedovoleným zásahem, pak je třeba postupovat podle ustanovení § 4 

Občanského zákoníku. Takový postup platí beze zbytku v oblasti ochrany majetkových 

práv. Situaci je však zcela odlišná v případě, že jsou porušena práva osobnostní. Jak 

uvádí literatura103, podobný postup by selhal např. v případě únosu, kterým by byl, 

mimo jiné, spáchán občanskoprávní delikt, tedy nedovolený zásah do osobnostních práv 

člověka. Odmítnutí svépomoci jako prostředku ochrany subjektivních práv by bylo 

sotva možno akceptovat s poukazem na to, že uzavřením uneseného do sklepa už 

skončil nedovolený zásah, a tak jedinou možností osoby stižené takovým zásahem je 

vyčkat ochrany ze strany veřejnoprávní autority. 

Akademická obec shledává přípustným použití svépomoci i v případě, kdy by 

mohly být následky nedovoleného zásahu do subjektivních práv poměrně snadno a bez 

větších nákladů odstraněny pozdější ochranou poskytnutou veřejnoprávní autoritou. 

Závažnější je však otázka užití svépomoci v případě tzv. prozatímních opatření, tedy 

takových opatření, která dovolí identifikovat rušitele subjektivních práv nebo ho zadržet 

do příjezdu policie. Podle doslovného výkladu ustanovení § 6 Občanského zákoníku by 

v takovém případě nedovolený zásah skončil již ukončením rušitelovy činnosti a 

nastolen by byl nový protiprávní stav a k užití svépomoci by tedy už nebylo právního 

důvodu. Avšak běžným je postup zadržení rušitele do té doby, než kupříkladu přijede 

policie. Takový postup je opravňován jednak možnostmi efektivnosti poskytnutí 

ochrany ze strany veřejnoprávní autority a jednak široce sdíleným právním vědomím, že 

takový postup je správný.104

                                               
103 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 75

104 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 75
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Navzdory tomu je institut svépomoci v moderním demokratickém právním státě 

prostředkem marginálním, působí jen jako krajní prostředek. Případy svépomoci často 

nejsou ani judikovány, což ovšem důležitost tohoto institutu v českém (a vlastně 

jakémkoliv) právním řádu nijak nesnižuje (v posledním půlstoletí byl judikován toliko 

jeden případ).  

11.2.5 Projev zásady prevence v ustanovení § 43 Občanského zákoníku

Zásada prevence dostala svou podobu i ve zvláštním případě ustanovení § 43 

Občanského zákoníku, který se zabývá prevencí sporů v případě smluvních vztahů a 

podle něhož účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo 

odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů. Samo ustanovení prošlo zajímavým 

vývojem. Původně, v podmínkách socialistického hospodářství, mělo jednoznačně 

proklamativní význam (a bylo by možno s Františkem Weyrem hovořit o monologu 

zákonodárcovu). Ustanovení neobsahovalo žádnou sankci, která by nastoupila v případě 

porušení daného pravidla (nenastupuje tedy ani neplatnost jako specifická 

soukromoprávní sankce). Ovšem ve změněných polistopadových podmínkách, 

jmenovitě s nástupem trhu jako mechanismu hospodářské činnosti a materiálně právní

diskontinuitou v právním řádu, počal být opět živým ustanovením a ztratil charakter 

„lex imperfecta“, jaký dle předcházejícího výkladu právní úpravy měl. Důležitosti nabyl 

ve spojení s ustanovením § 35 Občanského zákoníku, tedy v součinnosti s úpravou vůle 

a jejího projevu v právních vztazích. Podle tohoto nového výkladu případné nepříznivé 

následky, které vznikly jako důsledek slovních spojení, jež mohly být vykládána různě, 

stíhaly tu stranu, která jich při formulaci své vůle použila ve smluvním ujednání.105

Díky tomu byl vytvořen žádoucí tlak na předcházení konfliktním situacím pro vágní 

nebo nepřesné formulace při kontraktaci, a tím pádem i do značné míry likvidován

nežádoucí stav právní nejistoty. 

11.2.6 Projev zásady prevence v ustanoveních o spotřebitelských smlouvách
Občanského zákoníku

V podstatě velmi nedávno byla zásada prevence ve smluvních vztazích zvlášť 

upravena v případech tzv. spotřebitelských smluv podle ustanovení § 55 odst. 3 
                                               
105 nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 182/01: Jsou-li ve smlouvě použity 

formulace a pojmy, které lze vykládat rozdílně, jeví se být spravedlivým vykládat je v neprospěch toho, 

kdo je do smlouvy uložil
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Občanského zákoníku (což je transpozice směrnice Rady ze dne 5. 4. 1993 93/13/EHS, 

o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách). Podle něho je 

v případech pochybností o významu spotřebitelských smluv třeba dát přednost 

takovému výkladu smlouvy, který je pro spotřebitele příznivější. Nemožnost přičítat 

vágní formulace spotřebitelských smluv k tíži spotřebitele je motivována poznatkem, že 

v těchto případech jde zpravidla o subjekty fakticky nerovné a často panuje stav tzv. 

informační asymetrie, čímž je znemožněna svobodná kontraktace, a tím pádem snížen 

individuální a společenský užitek při mechanickém uplatňování formálních pravidel. 

11.2.7 Projev zásady prevence v ustanovení § 127 odst. 1 Občanského 
zákoníku

Zásada prevence se uplatňuje i v ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku, 

tedy v oblasti tzv. sousedských práv, tzn. v oblasti českého soukromého práva, 

zabývající se vztahy mezi vlastníkem a třetími osobami, které vznikají při běžném 

užívání a požívání, pokud takové jednání má vliv na práva těchto třetích osob (řazení 

mezi preventivní ustanovení není ovšem zcela jednohlasné, názory se různí106 107). 

Civilistická literatura zná dlouho používaný výraz imise, kterým se rozumí účinek na 

postavení osob, kterým nesvědčí vlastnickému (nebo jinému podobnému) právu. 

Ekonomická nauka a spřízněný směr právní teorie Law & Economics používají termín 

externalita (ať již positivní nebo negativní). Samo ustanovení § 127 odst. 1 obsahuje 

výčet jednotlivých skutkových podstat, kterými má docházet k zásahům do práv třetích 

osob, a to výčet demonstrativní, jak plyne z dikce předmětného ustanovení: vlastník věci 

se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím 

by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu 

nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by 

učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru 

přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 

parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat 

chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční 

                                               
106 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 126

107 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 506
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době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující 

na jeho pozemek. 

Základem předcházející tento demonstrativní výčet je generální klauzule 

obsažena ve větě první, která obsahuje dvě elementární skutkové podstaty, tedy 

obtěžování třetích osob a vážné ohrožení výkonu jejich práv. Rozdíl mezi nimi byl již 

judikován. Zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi nimi tkví v tom, že vážné ohrožení 

výkonu práv jej de facto znemožňuje, zatímco obtěžování jej „pouze“ ztěžuje. Dalším

rozdíl je, že v případě obtěžování je nutno brát v potaz míru přiměřenou poměrům, a 

teprve tehdy vyvolává obtěžování právní účinky, tak v druhém případě vážného 

ohrožení výkonu práva je taková míra právně irelevantní.108

Imise lze členit i na základě jiných kritérií. Mohou být materiální nebo 

nemateriální povahy (ty nejsou právně příliš významné, ovšem mohou být také 

klasifikovány jako zásah do soukromých práv), způsobené konáním (komisivní) nebo 

nekonáním (omisivní), smysly postřehnutelné (hluk způsobený při sekání trávy, 

alergeny uvolněné touto činností) nebo běžným vnímání nepostřehnutelné (ionizující 

záření), ale musí být nutně škodlivé a bez ohledu na subjektivní prožitky. Členění na 

imise přímé a nepřímé postrádá praktického významu, případy přímého působení na 

subjektivní práva jiných osob jsou totiž podřízeny režimu ustanovení § 126 odst. 1 

Občanského zákoníku. K problematice imisí existuje poměrně bohatá kasuistika.109

Jak již bylo řečeno, v případě prvé skutkové podstaty generální klauzule je 

podstatnou míra překročení hranice přiměřenosti poměrů. Běžné imise z normálního 

užívání nejsou v tomto případě důvodem k aktivaci předmětného ustanovení. Při 

posuzování normality a jejích hranic je třeba přihlížet k místním a časovým poměrům. 

Jako kritérium je často užíván poznatek poklesu ceny nemovitosti jako dopadu imisí. 

Co se týče problematiky promlčení, je odmítán názor, že nárok čelit jednotlivým 

imisím se promlčuje ve lhůtě podle ustanovení § 101, tedy ve lhůtě tří let. Pokud nejsou 

imise ukončeny, nemohou se začít promlčovat. Jsou-li ukončeny, pak již promlčení 

nepřipadá v úvahu z důvodu zániku předpokladů promlčení tak, jak jsou obsaženy 

v hmotném právu. Existují i úvahy o možnosti vydržení práva k imisím. K tomu by 

ovšem bylo třeba splnit požadavky pro vydržení, tedy požadavek obsahový (potenciál 

                                               
108 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1733/2004

109 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 505-507
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imise být obsahem věcného břemene), dobré víry a možnosti stálého (anebo 

opakovaného) výkonu. 

Ochrana proti imisím je částečně upravena i v předpisech správního práva 

(limity pro výskyt hluku, prachu, světla aj., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

Tyto limity se ale nezbytně nekryjí s požadavkem přesahu míry přiměřené poměrům, 

jak jej obsahuje generální klauzule ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. 

Velmi neostrou je hranice mezi prevenční povinností podle ustanovení § 127 

odst. 1 a § 417 odst. 2 Občanského zákoníku v případě, že jsou imisí ohrožena 

subjektivní práva vážnou škodou, pak se lze domáhat soudní ochrany, která by rušiteli 

přikazovala něco vykonat. Podobnou neostrostí je stižena povinnost neohrožovat 

sousedovu stavbu a pozemek bez postačujících opatření na upevnění pozemku nebo 

stavby. Takovou situaci totiž nelze posuzovat jako průnik účinku na sousední stavbu 

nebo pozemek. O to by se jednalo spíše v takovém případě, že v důsledku úprav by 

došlo k pohybu masy zeminy ze sousedního pozemku, a tím také narušení stability 

vedlejší stavby nebo pozemku, neboť smyslem je zde předejít případné škodě, a ne už 

tak zamezení nevhodnému obtěžování, což je samotným obsahem imise. Proto by 

taková situace spadala daleko spíše pod režim ustanovení § 471 odst. 1 Občanského 

zákoníku. Aktivní žalobní legitimace svědčí nejen vlastníkovi věci, ale i dalším 

subjektům, kterým svědčí jiné než vlastnické právo (např. nájemce). Případně se 

ochrany může dovolat i obec, ale jen za těch okolností, že jsou obtěžováni nebo 

ohrožováni její občané. Pasivní žalobní legitimace svědčí jednak vlastníkovi „rušivé“ 

věci a dále i nevlastníkovi, kterému náleží jiné užívací právo (opět třeba nájemci), 

postup proti oběma bude obdobný. 110

11.2.8 Shrnutí k pojednání o zásadě prevence

Nutno konstatovat, že pro efektivní fungování společnosti se zřetelem k respektu 

k nejvíce chráněným hodnotám je třeba dobrovolného přijetí a dodržování pravidel, 

nejen právní povahy. Samo právo má jen nevelké množství prostředků, jak účinně 

                                               
110 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 509
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vynucovat nezbytná pravidla koexistence a kooperace ve společnosti. Představa 

veřejnoprávního vynucování všech norem naráží na úskalí omnipotentního a výrazně 

přebujelého státu nebo jiné veřejné autority. Účinnější a bezpečnější cestou k dosažení 

kýženého působení prevenčních norem je kultivace právního vědomí, což je úkol 

mnohočetný a dlouhodobý. 
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12. Zásada dobrých mravů

12.1 Obecně k zásadě dobrých mravů

Tato zásada patří mezi základní zásady soukromého práva a v širším rámci (tedy 

v podmínkách našeho právního řádu, spolu se zásadou zákazu zneužití subjektivních 

práv, zásadou poctivého obchodního styku, obchodních zvyklosti) se hovoří o zásadě 

ekvitní111. Tyto zásady ekvity, resp. ekvitní zásady mají tvořit třetí stranu trojúhelníku 

se zásadami rovnosti a svobody112, kde jsou elastickým prvkem, který nastupuje 

v případě upozadění zásady rovnosti113. Takto je zajišťována jemná stabilita 

společenského řádu a funkčnost nejdůležitějšího normativního formálního systému, 

jakým právo bez pochyby je. Svůj návrat do českého právního řádu prodělala v roce 

1991114, kdy jí byla nahrazena tzv. pravidla socialistického soužití. Tím měla být 

formálně právní kontinuita naplněna jiným materiálním obsahem. Inspirací byla jednak 

starší právní úprava a jednak zahraniční právní úprava. Taková změna však nemohla být 

prosta problémů, zejména soudnictví mělo značné těžkosti s její interpretací, což by 

bylo možno potvrdit tvrzením: Léty zavedený zvyk při užívání tohoto obratu vedl k 

deformaci právního vnímání až do té míry, že když byl po návratu naší společnosti k 

demokratickým principům pojem dobré mravy „novelou občanského zákoníku č. 

509/1991 Sb. restaurován,“ byl v praxi vykládán někdy dokonce jako „pravidla 

kapitalistického soužití“, což už svědčí o formalismu nejhrubšího zrna.115

Zásada dobrých mravů nemá v žádné právní oblasti jediné převládající pojetí a 

tento nejednotný stav je pak vyplňován naukou právní a také soudními rozhodnutími, 

které se někdy s většími, někdy s menšími ambicemi (což je ovšem dosti ovlivněno 

skutkovými okolnostmi jednolitých případů – viz dále) pokouší definovat takto složitý 

pojem. Pokud jde o zákonodárnou moc, ta v případě artikulace zásady dobrých mravů 

volí spíše negativní vyjádření, tedy pro případ zakázaného jednání hrozí použitím 

                                               
111 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 74
112 HURDÍK, Jan, LAVICKÝ, Petr. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita Brno, 

2010, st. 66-75

113 HURDÍK, Jan, LAVICKÝ, Petr. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita Brno, 

2010, st. 66-75

114 zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

115 BUBELOVÁ, Kamila. Dobré mravy v judikatuře ústavního soudu, Právní fórum 2010, č. 1, st. 3
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sankce (a vyhýbá se tak složitosti vytvoření zákonné definice dobrých mravů). Takové 

pojetí je dosti pružné a patrně mu nelze vyčítat malou ambicióznost, neboť vytvoření 

určité definice je ošidné vzhledem k bohatosti života a situací, které v něm mohou 

nastat.116 Jak jsem již předeslal o něco výše, jednotlivé soudy se pokoušejí nalézt obsah 

zásady dobrých mravů. Existují dvě základní varianty, jak k tomuto problému 

přistupují. Zaprvé se jedná o pokusy o definování pojmu dobrých mravů, což je úkol 

vskutku nemalý.117 Zadruhé pak jde snahou nalézt dobré mravy ve skutkových 

okolnostech projednávaných případů a tedy určení, byla-li zásada dobrých mravů 

porušena nebo ne. 

12.2 Obsah zásady dobrých mravů

12.2.1 Projevy zásady prevence ve světle judikatury

Hojně citovanou definicí dobrých mravů je ta, o kterou se pokusil Nejvyšší soud 

České republiky: Dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, kulturních a 

mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují 

podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu 

norem základních118.

Tento pokus není však prost problematičnosti, která je spatřována v jisté 

tautologičnosti definice dobrých mravů jako mravních norem a také určité nelogičnosti 

postavení skupiny norem ve vztahu implikace na ten samý stupeň a také nekoncepčnosti 

uvažování nad dobrými mravy jako nad obyčejovým právem, které však není pramenem 

práva v České republice119. Takové pojetí, tedy dobré mravy jako souhrn 

společenských, kulturních a mravních norem, se vyskytuje i v jiném rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky, které však je obohaceno oproti prvému citovanému 

rozhodnutí o ohled na individuální standarty vedle zdůraznění celospolečenského 

aspektu zásady dobrých mravů a její průnik do obou úrovní120: V rozporu s dobrými 

mravy je právní úkon, který neodpovídá mravním zásadám, popřípadě kulturním a 
                                               
116 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 73

117 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 73-80

118 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96

119 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, st. 81

120 SALAČ, Josef. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2004, st. 192
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společenským normám, které jsou obecně přijímány v určité společnosti a vytváří tak 

obecné mínění o tom, co je společnosti akceptovatelné a pokládané za poctivé a slušné 

jednání. K rozporu s dobrými mravy proto dochází tehdy, jestliže se obsah právního 

úkonu ocitne v rozporu s uvedeným obecně uznávaným míněním, které ve vzájemných 

vztazích je pak kritériem určujícím, jaký obsah jejich jednání je z tohoto hlediska 

přijatelný.121

V jiném svém rozhodnutí se Nejvyšší soud České republiky pokusil vymezit 

pojem dobrých mravů spíše jako morální principy: „Pod pojmem "dobré mravy", i když 

není vždy shodně vymezován v judikatuře soudů ani v právní teorii, se obvykle rozumí 

mimoprávní soubor pravidel chování, který je vlastní obecně uznávaným vzájemným 

vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu. V rozporu s dobrými 

mravy je tedy právní úkon tehdy, jestliže odporuje takovým pravidlům chování, které 

nemají povahu právních norem. Uvedené mimo jiné znamená, že u právního úkonu, 

který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo zákon obchází, již nepřichází v 

úvahu posouzení, zda není v rozporu s dobrými mravy, a že tedy rozpor s dobrými 

mravy je důvodem neplatnosti právního úkonu jen tehdy, jestliže právní úkon odpovídá 

zákonu (tj. není v rozporu se zákonem a ani zákon neobchází)“.122

Trochu odlišné pojetí pak je prezentováno v dalším rozhodnutí Nejvyššího 

soudu České republiky, ve kterém je brán ohled na osobu soudce a jeho osobnostní 

kvality: V rozporu s dobrými mravy je právní úkon, který se nepříčí zákonu, ani jej 

neobchází, ale přece je z hlediska mravních zásad, na kterých spočívá společnost, 

nežádoucí. Ustanovením o neplatnosti smluv proti "dobrým mravům" mají být postiženy 

pouze ty smlouvy, jejichž právní sankcionování by hrubě uráželo veřejné mínění, mravy 

společnosti a soudce. V případě akceptace pravidel ze souboru "dobrých mravů" je 

třeba akceptovat jen ta, která harmonicky zapadají do celku právního řádu. Použití 

korektivu "dobré mravy" nelze vytrhovat ze zákonného celku a přeskakovat ze sféry 

právního řádu do řádu morálky a mravů. Tento problém je třeba řešit výlučně na půdě 

právního řádu, jeho souboru právních norem. Pravidla "dobrých mravů" proto 

nemohou být v rozporu se zásadami, na kterých je postaven občanský zákoník a jež jsou 

rovněž pramenem občanského práva.123

                                               
121 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 4. 2001, sp.zn. 29 Cdo 1583/2000

122 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1880/99

123 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdon 848/97
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Zásada dobrých mravů coby ultimativního a interpretačního prostředku (a také 

jako morálního / mravního korektivu) je pak obsažena v jiném rozhodnutí Nejvyššího 

soudu České republiky: Dobré mravy jsou měřítkem hodnocení konkrétních situací, 

odpovídajícím obecně uznávaným pravidlům slušnosti v souladu s obecnými morálními 

zásadami demokratické společnosti; mají převážně funkci interpretační. Ustanovení 

občanského zákoníku o dobrých mravech se nepoužije, jestliže přímá aplikace 

příslušného ustanovení zákona vede k témuž výsledku124.

Takové pojetí má oproti výše uvedeným tu výhodu, že dobré mravy nejsou 

vázány na přesvědčení většiny, byť i třeba momentální a že postrádá historickou 

podmíněnost.125

V neposlední řadě se pojmem dobrých mravů zabýval i Ústavní soud České 

republiky, k jehož nejcitovanějším rozhodnutím patří i to obsahující pokus o jejich 

artikulaci: Dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných 

zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé 

jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.

Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v 

prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném 

čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.

Takovéto hodnocení přísluší výhradně obecným soudům, není ani v 

možnostech ústavního soudu vnikat do oněch subtilních vztahů jednotlivců, pokud jejich 

jednání nesignalizuje porušení základních práv a svobod.126

Ústavní soud České republiky se dobrými mravy zabýval i v jiném rozhodnutí, 

kde je načrtnul ne pouze jako morální / mravní korektiv, ale jako součást širšího pojetí 

ekvitních zásad, jak je nastíněno v úvodu celé části práce věnující se zásadě dobrých 

mravů: Spravedlnost musí být přítomna vždy v procesu, kterým soudce interpretuje a 

aplikuje právo, jako hodnotový činitel. Spravedlnost je hodnotovým principem, který je 

společný všem demokratickým právním řádům. Zásada souladu práv, resp. jejich 

výkonu s dobrými mravy představuje významný princip, který v odůvodněných 

případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro uplatnění 

pravidel slušnosti (ekvity). Pojem "dobré mravy" nelze vykládat pouze jako soubor 

                                               
124 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 30 Cdo 664/2002

125 SALAČ, Josef. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2004, st. 192

126 usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. 2. 1998,  II ÚS 249/97
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mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu 

subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou 

(„haec aexuitas suggerit“), což ve svých důsledcích znamená nastoupení cesty nalézání 

spravedlnosti.127

12.2.2 Projev zásady dobrých mravů v ustanovení § 3 odst. 1 Občanského 
zákoníku

Zásada dobrých mravů se projevuje v úpravě Občanského zákoníku hned 

v úvodních ustanoveních, v § 3 odst. 1, podle nichž nesmí být výkon subjektivních práv 

v rozporu s dobrými mravy, jak je stanoven tento další požadavek pro nositele 

subjektivních práv vedle:

a) zákazu výkonu subjektivních práv v rozporu se zákonem (contra legem)

b) zákazu obcházení zákona (in fraudem legis)

c) zákazu rozporu s kolizními normami (v případě kolize s jiným právním 

řádem) a

d) zákaz být v rozporu s cílem, který je sledován právní úpravou (šlo by pak o 

zneužití práva).

Takovému výkonu subjektivních práv by soud nemohl poskytnout ochranu.128

Z uvedeného vyplývá, že výkon subjektivních práv není neohraničený, ale je svázán 

výše uvedenými omezeními. Za jednání, které není v souladu s dobrými mravy, je 

považován i takový výkon subjektivních práv, jehož smyslem není dosažení zisku či 

subjektivní slasti, ale naopak vědomé znevýhodnění nebo dokonce poškození jiného, 

tedy tzv. šikanózní výkon subjektivních práv. Šikanózní výkon práva má podle soudní 

praxe tři základní podoby:

a) nositel subjektivních práv sleduje výkonem svých práv pouze nebo 

z větší části omezení práv jiného a tedy i jeho poškození, byť to pro jeho 

právní postavení a ochranu subjektivních práv není nutné

b) vymáhání práva na jiném, které by vůbec nevzniklo, jestliže by nedošlo 

ze strany nositele tohoto práva k abusu (zneužití) jeho postavení

                                               
127 nález Ústavního soudu České republiky ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04

128 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008 svazek 1, Praha: Linde, 2008, st. 57
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c) poškození důležitého práva povinného, který se ocitl v tíživé životní 

situaci a které by nastalo v případě poskytnutí soudní ochrany výkonu 

subjektivního práva oprávněného (tento případ je nejspornější129)

Pro takové jednání je třeba kvalifikované úmyslu (dolus coloratus) a zároveň 

je stiženo sankcí, zejména náhradou způsobené škody, což ovšem neplyne ze samotného 

ustanovení, ale je třeba užít interpretačních metod130. Používání dobrých mravů podle 

ustanovení § 3odst. 1 připadá však v úvahu pouze v ojedinělých případech jako je 

korektiv přepjatého právního formalismu při výkladu zákonných ustanovení o výkonu 

subjektivních práv. V takovém pojetí je nalézání práva vedeno idejí spravedlnosti („ius 

est ars aeuqui et boni“), což je páteří a esencí každého demokratického právního 

státu131. Rozpor s dobrými mravy pak musí být zjištěn bez pochybností v tom kterém 

určitém případě a soud se proto musí s takovým případným zjištěním náležitě 

vypořádat, neboť jak je uvedeno výše – dobré mravy jsou toliko morálním / mravním

korektivem a mohou být aplikovány jen výjimečně, neboť český právní řád je založen 

na písemných a zákonných pramenech a nadužíváním řečené zásady by docházelo 

k erozi jiné důležité hodnoty – právní jistoty soukromoprávních vztahů. Přepjaté užívání 

zásady dobrých mravů by tak šlo proti jejímu vlastnímu smyslu, neboť následky 

takového postupu by patrně vedly k erozi důvěry v právo jako nástroje soužití a 

společenské koordinace. 

Zásada dobrých mravů došla svého výrazu i v oblasti obchodního práva132 a má 

zde podobu zvláštního ustanovení ve vztahu k obecnému ustanovení § 3 odst. 1 

Občanského zákoníku. Má podobu tzv. zásad poctivého obchodního styku. Oproti 

obecnému ustanovení jsou však zde jisté rozdíly. Zásada dobrých mravů zahrnuje širší 

pole působnosti. Zásady poctivého obchodního styku a jejich případné porušení je sice 

vždy porušením i dobrých mravů, ale ne každé porušení dobrých mravů je i porušením

zásady poctivého obchodního styku.133 Obsah zásad poctivého obchodního styku je 

podobně neurčitý, jako je tomu v případě pojmu dobrých mravů. Druhou patrnou 

odlišností obou pojmů jsou jejich sankční důsledky. Pro případ porušení dobrých mravů 

                                               
129 CHALUPA, Luboš. Výklad institutu dobrých mravů. Právní fórum. 1999, č. 11, st. 469

130 FIALA, Josef a další. Meritum. Občanské právo. Praha: ASPI, 2006, st. 11

131 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 48-49

132 ustanovení § 265 Obchodního zákoníku

133 BUBELOVÁ, Kamila. Dobré mravy v judikatuře. Právní fórum. 2010, č. 1, st. 1
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je počítáno vedle neposkytnutí ochrany takovému výkonu subjektivních práv i 

s případnou nápravou újmy, která byla takovým jednáním způsobena.  

12.2.3 Projev zásady prevence v ustanovení § 39 Občanského zákoníku

Dalším projevem zásady dobrých mravů je ustanovení § 39 Občanského 

zákoníku, podle něhož platný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem 

odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Samo toto ustanovení 

pak výrazně omezuje smluvní autonomii a smluvní volnost kontrahentů, tedy je 

v kontrapozici se zásadou autonomie vůle. Neplatným se automaticky nestane každý 

projev vůle při výkonu subjektivních práv, u něhož je dán rozpor s dobrými mravy, ale 

pouze takový, u něhož byla překročena přípustná mez, neboť takové užití zásady 

dobrých mravů by naráželo jednak na problémy praktického rázu a jednak by šlo o 

neúnosné převážení této zásady nad již zmíněnou zásadou autonomie vůle. Takový 

postup je běžný u lichevních smluv, kde jedna smluvní strana uzavře smlouvu 

zneužívajíc něčí nezkušenosti, tísně nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, 

přičemž dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě 

vzájemného plnění v hrubém nepoměru. O lichevní smlouvu jde tam, kde jednající podle 

konkrétního případu věděl anebo musel vědět, Že druhá strana je postižena okolnostmi 

uvedenými shora a tuto okolnost využila.134 Pro rozhodování soudu o uložení sankce, 

čili shledání neplatnosti není rozhodné, čí vinou byl rozpor způsoben nebo zda nebyl, 

nebo naopak byl druhý kontrahent v dobré víře.135 Pokud je soudem shledán rozpor 

s dobrými mravy, pak je takové jednání sankcionováno absolutní neplatností. Soud k ní 

je nucen přihlížet sám z úřední povinnosti a sankce tedy nastupuje přímo ex lege. Což 

má účinky ex tunc, a tedy na úkon stižený touto absolutní neplatností se hledí jako by 

vůbec nevznikl, a v případě, že už druhá strana z kontraktu plnila, pak jí musí být 

poskytnuté plnění vráceno, neboť v opačném případě by se jednalo o bezdůvodné 

obohacení.136 Takto přísné pojetí však není jednoznačně prosazováno, jak ostatně 

vyplývá i z některých soudních rozhodnutí, kupříkladu: 1. Pokud kupující ujistí 

                                               
134 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 258

135 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 330

136 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Neplatnost právního úkonu při porušení dobrých mravů. Právní rádce. 

2006. č. 1, st. 22
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prodávajícího o tom, že je schopen v dohodnuté lhůtě zaplatit kupní cenu a toto ujištění 

doloží vědomě nepravdivými skutečnostmi, je smlouva v případě, že by bez tohoto 

ujištění k jejímu uzavření nedošlo, relativně neplatná podle § 49a ve spojení s § 40a 

ObčZ.  2. Skutečnost, že účastník smlouvy uvedl jiného účastníka úmyslně v omyl, nemá 

za následek absolutní neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy. 137

12.2.4 Projev zásady prevence v ustanovení § 424 Občanského zákoníku

Zásada dobrých mravů došla svého vyjádření i v důležitém ustanovení, které má 

také preventivní charakter (podle ustanovení § 424 Občanského zákoníku, podle něhož 

odpovídá za škodu i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům).

Podle prof. Eliáše však toto ustanovení nesankcionuje všechna zavrženíhodná jednání 

contra bonos mores, ale pouze ta, která jsou nejzávažnější a nejhorší.138 Sankcí je 

v tomto kontextu (na rozdíl od ustanovení § 39 Občanského zákoníku, jak je o tom 

pojednáno výše) nástup odpovědnosti, která vzniká jako druhotná / sekundární 

povinnost, jenž je způsobená porušením prvotní / primární povinnosti, kterou se rozumí 

povinnost nahradit vzniklou škodu jako následek jednání v rozporu s dobrými mravy. 

Vřazení ustanovení § 424 Občanského zákoníku mezi zvláštní případy odpovědnosti je 

však občasným terčem kritiky, neboť je v něm spíše spatřována obecná odpovědnost, je 

tedy postaveno naroveň těm případům, kdy se jedná o porušení povinnosti, která 

vyplývá ze smlouvy nebo přímo ze zákona. Toto ustanovení nastupuje tedy až poté, co 

nežádoucí jednání nelze subsumovat pod některou speciální skutkovou podstatu.139

Existují však i odlišné názory, které nevylučují užití tohoto ustanovení, jsou-li dány i 

znaky jiné skutkové podstaty: Předností aplikace ustanovení § 424 občanského

zákoníku je podstatně širší skutková podstata oproti jiným ustanovením občanského 

zákoníku o odpovědnosti za škodu a je na místě o ní uvažovat tehdy, pokud úmyslné 

jednání zjevně známky šikany, zákeřnosti, msty, ziskuchtivosti apod.

Aplikace ustanovení § 424 občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu 

způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům je na místě i tehdy, pokud 

                                               
137 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 8. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2506/99

138 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008 svazek 1, Praha: Linde, 2008, st. 842

139 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008 svazek 1, Praha: Linde, 2008, st. 91
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úmyslné jednání proti dobrým mravům vykazuje znaky odpovědnosti za škodu současně 

i podle jiného ustanovení zákona, zvláště tehdy, pokud je úmyslné jednání motivováno 

především jiným účelem, než je přímé porušení právní povinnosti, např. vypojení 

přívodu vody do bytu nájemci jako forma nátlaku pro sporné či neodůvodněné 

zvyšování ceny služeb apod.140

Ve shodě s předpoklady potřebnými k naplnění základních znaků obecné 

odpovědnosti za škodu, patří k nim i ty, které je nutno naplnit v případě odpovědnosti za 

škodu způsobenou jednáním v rozporu s dobrými mravy. Jedná se o nutnost úmyslu 

(přímého i nepřímého), vzniku škody, kauzálního nexu mezi nimi a samozřejmě jednání 

v rozporu s dobrými mravy. Presumován není úmysl zapříčinit svým jednáním 

v rozporu s dobrými mravy škodu, jelikož se jedná o kvalifikované zavinění. V případě 

uplatnění nároku na náhradu škodu způsobenou jednáním v rozporu s dobrými mravy 

musí být tedy úmysl tvrzen a dokázán ze strany poškozeného.141 Jednání může být 

obojího druhu, tedy komisivní nebo omisivní, a musí jít o jednání zavrženíhodné, 

nepatřičné nebo absentující rozumné ospravedlnění. Nejednotně se pak nauka staví 

k otázce charakteru povinnosti, která musí být porušena, aby byl vyvolán rozpor 

s dobrými mravy.142

12.2.5 Projev zásady prevence v ustanovení § 630 Občanského zákoníku

Zásada dobrých mravů dostala svůj výraz i v zákonném ustanovení upravujícím

darovací smlouvu143, podle něhož se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se 

obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré 

mravy. Toto ustanovení přidává k jiným speciálním důvodům144, pro které zaniká 

závazkový právní vztah, další speciální důvod a tím je právo dárce domáhat se 

navrácení předmětu daru po obdarovaném za té podmínky, že ten se k němu nebo ke 
                                               
140 CHALUPA, Luboš. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům, 

Právní rádce. 2003, č. 6, st. 19

141 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008 svazek 1, Praha: Linde, 2008, st. 847
142 srovnej přístup dle ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona 

s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008 svazek 1, Praha: Linde, 2008 a podle 

JEDLIČKA, Oldřich. Občanský zákoník komentář 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006

143 ustanovení § 630 Občanského zákoníku

144 vedle zcela obecných důvodů podle ustanovení § 559 a následující Občanského zákoníku, to jsou 

ustanovení předcházející, tedy § 629 Občanského zákoníku, čili vrácení daru jednostranně obdarovaným
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členům jeho rodiny chová v rozporu s dobrými mravy. Závazkový právní vztah pak 

zaniká v okamžiku, kdy projev vůle směřující k zániku darovacího vztahu dorazí 

k obdarovanému. Ten pak má povinnost vrátit to, co mu bylo darováno bez ohledu na 

to, jestli dárce tento svůj nárok uplatnil soudní cestou. Po projevu, který směřuje 

k zániku darovacího závazkového právního vztahu, pak je tento zrušen ex nunc a musí, 

jak již bylo řečeno, vydat předmět daru nazpět dárci. Nastanou tedy poměry, jaké byly 

před uskutečněním darování a obnoví se vlastnictví dárce145. Při úvaze o tom, na který 

soud se při vrácení daru má dárce obrátit, je třeba mít na paměti zejména předmět, který 

byl objektem darovací smlouvy. V úvahu přichází tyto žaloby:

a) žaloba na vydání bezdůvodného obohacení

b) určovací žaloba

c) vlastnická žaloba

Při formulaci žaloby a zejména jejího petitu je pak třeba přihlédnout jak 

k hmotnému, tak procesnímu právu, kdy hmotné právo (§ 126 Občanského zákoníku) 

hovoří o právu vlastníka domáhat se vydání věci (tedy jak movité, tak nemovité) na tom, 

kdo mu ji neprávem zadržuje. Procesní právo naproti tomu hovoří o vydání věci (§ 345 

Občanského soudního řádu) jen ve vztahu k movitým věcem a u věcí nemovitých uvádí 

jejich vyklizení (§ 340 a následující Občanského soudního řádu)146. Pro postup vrácení 

předmětu daru neobsahuje ustanovení § 630 Občanského zákoníku návod. Proto je 

nutno postupovat podle ustanovení § 853 Občanského zákoníku, podle něhož pokud 

nejsou občanskoprávní vztahy zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem, se řídí 

ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší, tedy 

zřejmě podle ustanovení § 451 a následující Občanského zákoníku, které pojednávají o 

bezdůvodném obohacení. Aby se dárce mohl domáhat vrácení předmětu daru, musí jít o 

kvalifikované nežádoucí chování ze strany obdarovaného a takové chování musí časově 

předcházet okamžiku, kdy došlo k darování a obě smluvní strany si zároveň tohoto 

nežádoucího chování musí být vědomy. K vymezení toho, co je považováno za chování 

v rozporu dobrými mravy se negativně vyjádřil Nejvyšší soud147. Pokud se týče 

positivní artikulace chování, které je v rozporu s dobrými mravy, tak podle ustanovení 

§ 135 odst. 1 Občanského soudního řádu je soud vázán rozhodnutím příslušných orgánů 

                                               
145 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 2. 1996, 20 Co 72/95

146 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 1119

147 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Odo 192/2003
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o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však 

není vázán rozhodnutím v blokovém řízení. V takovém případě lze s jistotou tvrdit, že 

nežádoucí chování zakládá rozpor s dobrými mravy. Pokud se však jedná o situaci, kdy 

toto chování není ani trestným činem nebo správním deliktem, pak se musí jednat buď o 

porušení značné intenzity nebo porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, 

hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci a podobně. Musí jít o takové 

chování obdarovaného vůči rodině dárce, které lze objektivně s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem, za nichž k němu došlo, posoudit jako hrubé porušení mravních 

a etických norem společnosti. Rozhodující je hledisko objektivní, nikoliv jen subjektivní 

pocity dárce.148

Pokud se jedná o okruh osob, vůči kterým musí směřovat jednání v rozporu 

s dobrými mravy, pak se jedná o dárce samotného a dále o členy jeho rodiny. Jelikož jde 

o ultimativní ustanovení, které by mělo být vykládáno restriktivně, pak se za členy 

rodiny pro potřeby vrácení předmětu daru bude patrně považovat nukleární rodina 

(rodiče, děti, manželé, sourozenci), případně také další příbuzní v přímé linii149, nejedná 

se tudíž o stejnou množinu osob, jakou má na mysli zákonodárce v ustanovení § 116 

Občanského zákoníku, tedy o osoby blízké. Jak již bylo řečeno, pak v souladu s úpravou 

bezdůvodného obohacení musí obdarovaný vrátit vše, co darem získal včetně plodů, 

které nabyl poté, co došlo k porušení dobrých mravů v důsledku jeho chování. Pro 

případ, že sám již z jakéhokoliv důvodu nevlastní to, co bylo předmětem daru, je 

povinen nahradit to relutárně, čili poskytnout náhradu v penězích. 

12.2.6 Projev zásady prevence v ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) 
Občanského zákoníku

Dalším projev zásady dobrých mravů lze nalézt v ustanovení 

§ 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku, podle kterého, jestliže nájemce hrubě 

porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a 

úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku 

měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil 

                                               
148 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník 

komentář 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, st. 1118

149 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 228/2000
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peněžní prostředky podle § 686a odst. 3. Vedle dalších důvodů, pro které může 

pronajímatel vypovědět nájem bytu, existuje tu také ta možnost v případě, že nájemce 

neplní řádně povinnosti, které na sebe převzal nájemní smlouvou. Stejně jako je to 

popsáno výše, tak důvodem pro vypovězení není jakékoliv porušení smluvně 

převzatých povinnosti, ale toliko kvalifikované, čili musí jít o zvlášť hrubé porušení 

smluvně převzatých povinností a není v takovém případě ani třeba výstrahy. Ačkoliv se 

pro možnost podání výpovědi nájmu vyžaduje, aby smlouvou převzatou povinnost 

porušil jen nájemce, tak i ostatní osoby, které s ním obývají byt, musí dodržovat 

pravidla řádného užívání bytu a společných prostor. Dovozuje se povinnost nájemce 

zajistit řádné užívání bytu a společných prostor z důvodu, že dalším osobám užívání 

povolí. Vedle toho náleží pronajímateli podle ustanovení § 679 odst. 3 Občanského 

zákoníku právo od smlouvy o nájmu odstoupit i v případě, že porušování povinností je 

tak enormní, že jen hrozí (a v případě, že již vznikla samozřejmě také) značná škoda, 

ačkoliv již byla smlouva předtím vypovězena. Konkrétní projevy porušení převzatých 

povinnosti jsou shledány zejména:

a) užívání bytu k jinému účelu než bydlení (kupříkladu podnikání)

b) podnájem bytu bez souhlasu pronajímatele

c) stavební úpravy bez souhlasu téhož

d) zanedbávání údržby a oprav bytu, které má dělat nájemce150. 

Takový výklad však není všeobecně přijímán. Podle odlišné interpretace je třeba 

opakovaného porušování dobrých mravů a zejména povinnost pronajímatele upozornit 

nájemce a to písemnou výstrahou. Demonstrativně jsou pak vypočteny případy porušení 

smluvně převzatých povinnost obtěžování:

a) pachem,

b) hlukem

c) nečistotami

d) slovními a fyzickými útoky vůči pronajímateli nebo jiným nájemcům151

                                               
150FIALA, Josef a další. Komentář k občanskému zákoníku elektronického systému ASPI

151 ŠVESTKA, Jiří a další, Občanský zákoník: komentář II. Praha: C. H. Beck, 2008, st 1941
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13. Zásady soukromého práva v návrhu 

nového Občanského zákoníku

V návrhu nového Občanského zákoníku mají také významné místo tzv. zásady, 

na nichž spočívá soukromé právo, jak ostatně vyplívá z ustanovení § 3 odst. 2 nového 

Občanského zákoníku. Jelikož jsou zásady soukromého práva stěžejní částí českého

právního řádu, nutno hledět i na jejich zákonnou perspektivní úpravu, neboť právě ty 

jsou koncepčními kameny nové soukromoprávní kodifikace a na nich jsou postaveny 

základní právní instituty občanského páva. Soukromoprávní zásady by měly v návrhu 

nového Občanského zákoníku hrát natolik významnou úlohu, že jsou dokonce 

demonstrativně vypočteny v ustanovení § 3 odst. 2 nového Občanského zákoníku, tedy:

a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, 

cti, důstojnosti a soukromí,

b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,

c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého 

postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí

bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,

d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,

e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, 

jak vlastnické právo vzniká a zaniká, 

f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.

Nadto je v ustanovení § 3 odst. 3 nového Občanského zákoníku uvedeno, že 

Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva. 

Úprava nového kodexu pak poskytuje i interpretační příkaz obsahující povinnost 

souladu se zásadami soukromého práva, konkrétně v ustanovení § 2 odst. 1, podle něhož 

Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních 

práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, 

jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad 

jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit. 

Vedle dalšího interpretačního vodítka v ustanovení odst. 2 téhož paragrafu, je pak i 

výslovně zmíněna zásada dobrých mravů v ustanovení odst. 3 téhož paragrafu, podle 

něhož Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí 

vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
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Ustanovení § 3 odst. 1 pak představuje zřetelnou deklaraci filosofického pozadí 

nového soukromoprávního kodexu, a které zní: Soukromé právo chrání důstojnost a 

svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo 

lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

Problematika zásad soukromého práva dostala v novém kodexu svého projevu i 

v ustanovení § 10, podle něhož Nelze-li právní případ rozhodnout na základě 

výslovného stanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co 

do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

(2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů 

spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak aby se dospělo se zřetelem k 

zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené 

rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností. (poznámka: podtrženo 

autorem diplomové práce). 

Zásady soukromého práva jsou pak v nové právní úpravě ještě výslovně 

zmíněny v řadě ustanovení coby pomocná kritéria (kupříkladu ustanovení § 476 odst. 2 

písm. f), 684 odst. 2, § 1145 odst. 2, § 1271 odst. 1, § 1790, § 2928 a § 2929).

Jak je z ustanovení § 3 odst. 1 nového Občanského zákoníku, citovaného výše, 

zřejmé, tak nový kodex má být vybudován na základech přirozeného práva, jak se 

k němu hlásí Listina základních práv a svobod. Již méně je ale jasné, budou-li tak pojaty 

i tzv. základní zásady, na nichž spočívá zákon. V minulosti bylo takové pojetí 

podrobeno kritice.152 Osud nového soukromoprávního kodexu však ještě není uzavřen a 

vzhledem ke zkušenostem s legislativním procesem, kterým prošel nový trestní kodex, 

nelze než vyčkat věcí budoucích. Jistě bude úloha zásad soukromého práva dána 

především činností soudů. 

                                               
152 HANDLAR, Jiří. Pojem přirozených zásada právních v návrhu obecné části nového Občanského 

zákoníku. Právník. 2006. č. 12. st. 1377
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14. Závěr

V diplomové práci jsem se zabýval zejména jednotlivými vybranými zásadami, 

které ovládají soukromé právo a které by měly vést k realizaci myšlenky spravedlnosti 

jako konečného cíle právního řádu vůbec. Úkol je to sisyfovský153, ale nemožnost ho 

dosáhnout nemůže však odradit od nepřestajných snah se mu alespoň přiblížit. Rád bych 

si připustil, že pokus uskutečněný touto diplomovou prací měl smysl a alespoň tu 

nejmenší ambici.

Neschopnost dokonalého poznání „an sich“154 obrací pozornost při zkoumání

mimo právo samotné, na zdroje extralegální, na morálku, politologii, sociologii, 

ekonomii a matku všech věd filosofii. Na práci se jistě odrazil veskrze intuitivní 

charakter přístupu k zásadám soukromého práva, v závislosti na mých osobních 

preferencích a citovaných pramenech a jejich autorech (byť i to je jistě odraz mého 

osobnostního založení). Stěžejní otázkou byla funkce zásad soukromého právo 

v normativním řádu. Ty v něm mají důležité místo, jelikož tvoří jeho mantinely. Těžko 

si jeho „provoz“ bez nich vůbec můžeme představit, chrání jeho koherenci a integritu, 

jsou jeho tmelem, neboť soukromé právo je v českých podmínkách zvláště nesourodým 

souborem celé řady předpisů.  

V souladu s omezením vyjádřeným v úvodu této diplomové práce byla 

pozornost upřena jen k některým zvlášť vybraným zásadám soukromého práva. Práce 

tedy neobsahuje detailní zpracování všech, ale musela by vzhledem k omezením 

popsaným v úvodu této práce být podstatně obsáhlejší. 

Jaké jsou perspektivy výzkumu právních zásad / principů? V polistopadové době 

se právní zásady / principy staly předmětem řady odborných prací a vůčihledně rostl 

jejich význam při tvorbě, interpretaci a aplikaci práva.

Troufám si tvrdit, že význam zásad / principů bude vzrůstat vzhledem 

k legislativní inflaci. Optimistické vyhlídky stran nové velké rekodifikace soukromého 

práva bych nerad přeceňoval, neboť nová úprava nemá obsahovat, mimo jiné, úpravu 

pracovního práva, která je v současnosti velmi paternalistická a rigidní a která odlišně 

                                               
153 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi 2. vydání. Praha: Garamond. 2006

154 KANT, Imannuel. Kritika čistého rozumu. Praha: Oikoymenh. 2001
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upravuje klasické občanskoprávní instituty. Lze tedy doufat v jeho šťastnou cestu do 

legislativního života a hodnotový návrat českého právního řádu skrze jeho základní 

soukromoprávní kodex k osvědčeným hodnotám. 
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16. Resumé

The Principles of Private Law
In my thesis I occupied myself mainly with representative principles that master 

private law and that should lead to the implementation of the idea of justice as an 

ultimate goal of a legal set of rules in general. Despite of Sisyphean character of this 

task and impossibility of reaching it, there is nothing that can discourage from trying it 

again and again. I would like to admit that this attempt was at least ambitious and 

meaningful.

Inability of perfect recognition “an sich” turns attention into extralegal sources 

of information, such as ethics, political sciences, sociology, economy and the head of all 

sciences  - philosophy. This thesis also reflects intuitive approach to the principles of 

private law as a result of dependency on my personal preferences and cited sources and 

their authors (which also reflects my own disposition). 

The main issue was a function of the principles of private law in the normative 

set of rules. These principles make an important place in the normative set of rules as 

they form its limits. We can hardly imagine its “commission” without such principles of 

private law. They protect the integrity and the compactness, because Czech private law 

is nowadays extremely heterogeneous complex of  rules.

According to the restriction mentioned in the introduction of this thesis I focused on a 

few representative principles of private law. The thesis therefore does not include 

deailed essay of all those principles of private law, since it would be much more 

comprehensive. 

What are the perspectives of the research based on legal principles? In the post-

revolution times the principles became a main subject of the monographs and they 

gained importance in the legislative process, the interpretation and also in the 

application of law. I dare to claim that the importance of principles would be increasing 

in the future due to the legislative inflation. I would not overestimate optimistic 

prospects about New Civil Code, because the new modification should not include a 

part dedicated to the labour law which is very rigid and paternalistic now and which 

treats traditional private law institutes in a different way. 
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We have no choice than hope the New Civil Code will implement successfully 

in the legislative enviroment as well as the belief return of Czech legal set of rules to 

time-tested values through its essential code of private law. 
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17. Klíčová slova

Anglicky: Principles, Private Law

Česky: zásady, soukromé právo
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