
Abstrakt 
 

Téma „Neplatnost právních úkonů v českém právu ve srovnání s právním řádem 

Německa“ autorka zvolila, protože to je stěžejní problematika občanského práva, která 

se dotýká všeho a všech. Zároveň je toto téma vysoce aktuální vzhledem k právě 

proběhlé rekodifikaci občanského práva, jež v tomto směru přináší zcela zásadní změny. 

Srovnání s německou úpravou autorka pokládá za přínosné jednak pro její ustálenost, 

která kontrastuje s českou úpravou, jejíž kontinuita byla během posledních sta let 

několikrát zcela přetržena, a jednak kvůli absenci vlivu komunistické ideologie, jež 

měla tak velký dopad na českou úpravu.   

Práce je rozdělená do šesti kapitol a každá z nich obsahuje tři části – jedna 

pojednává o dosavadní úpravě podle zákona č. 40/1964 Sb., druhá o nové úpravě podle 

zákona 89/2012 Sb. a třetí o německé úpravě dle BGB. První dvě kapitoly mají za úkol 

poskytnout přehled především o teoretických východiskách této problematiky. První se 

zabývá přímo právními úkony, coby nejdůležitějšími právními skutečnostmi, a jejich 

pojetím. Jsou zde popsány jejich náležitosti, dále terminologické a koncepční změny dle 

NOZ a pojetí dle německého práva. Druhá kapitola pojednává o samotné neplatnosti, 

respektive jejích druzích dle každé z úprav, tedy relativní a absolutní, také o zdánlivosti 

a dále o obdobných institutech německého práva – Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, relative 

Unwirksamkeit a schwebende Unwirksamkeit. 

Další čtyři kapitoly analyzují jednotlivé vady právních úkonů a jejich vliv na 

platnost, což je pro praxi rozhodující. Tyto kapitoly jsou hojně doplněny o příklady a 

relevantní judikaturu. Třetí kapitola se zabývá vůlí a jejími vadami – nedostatkem 

svobody a vážnosti vůle a omylem. Čtvrtá vadami projevu vůle, což jsou 

nesrozumitelnost a neurčitost a hlavně pak nedostatky formy právního úkonu. Pátá 

kapitola pojednává hlavně o rozporu právních úkonů se zákonem a dobrými mravy. 

Poslední kapitola se zabývá právními úkony učiněnými osobami, které k nim nejsou 

způsobilé, a učiněnými v duševní poruše. V závěru jsou shrnuty a okomentovány 

největší rozdíly mezi jednotlivými úpravami a jejich pro a proti. 


