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Úvod 

 
 Tato práce pojednává o jednom z klíčových institutů občanského práva – 

neplatnosti právních úkonů či chceme-li právních jednání. S právním jednáním se 

všichni setkáváme dnes a denně v nejrůznějších podobách od podpisu smlouvy aţ po 

jízdu městskou hromadnou dopravou, aniţ bychom si to často vůbec uvědomili. Zkrátka 

společnost, jak ji známe, by bez tohoto institutu vůbec nemohla fungovat. Je-li právní 

jednání stěţejní pro chod společnosti, pak porozumění institutu neplatnosti právního 

jednání je zcela zásadní pro její hladký a bezproblémový chod, neb následky neplatnosti 

mohou být pro jedince minimálně nepříjemné, ba fatální. Hranice mezi platností a 

neplatností bývá někdy velice nejistá, coţ se podepisuje na nízké právní jistotě 

v občanskoprávních vztazích. 

 Krom srovnání dosavadní úpravy obsaţené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském 

zákoníku, a jiţ účinné nové právní úpravy je dalším pilířem této práce analýza německé 

úpravy obsaţené v německém občanském zákoníku a porovnání jejích zvláštností 

s úpravou českou. Domnívám se, ţe právě srovnání s ustálenou úpravou (BGB pochází 

z roku 1896) jedné z nejvyspělejších zemí vůbec můţe přinést uţitečné poznatky a jiný 

pohled i na naši úpravu. 

 Nepochybuji o tom, ţe by se toto téma dalo zpracovat mnohem podrobněji, ale 

vzhledem k jeho šíři by práce nabyla enormních rozměrů, a tak jsem se omezila podle 

mého názoru jen na to nejdůleţitější. Zcela záměrně jsem pak opomenula historické 

výklady a obecné výklady o právních skutečnostech. 

 Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemţ kaţdá obsahuje část podle staré 

úpravy, nového občanského zákoníku a německé úpravy. První kapitola se věnuje 

právním úkonům obecně a vysvětluje jejich rozdílné koncepce. Druhá pojednává o 

samotné neplatnosti a jejích druzích. Tuto kapitolu jsem po delším váhání na rozdíl od 

valné části literatury místo na konec zařadila uţ na druhé místo před kapitoly o 

jednotlivých vadách, protoţe se mi zdá přehlednější znát nejdříve následky vad a teprve 

posléze se zabývat přímo vadami. Dalším třem kapitolám právě o jednotlivých vadách 

je věnován největší prostor, neboť vymezení jednotlivých vad se mi z pohledu praxe zdá 

nejpodstatnější. 
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1 Pojetí právních úkonů 

 
 Ustanovení §2 odst. 1 ObčZ stanoví, ţe občanskoprávní vztahy vznikají z 

právních úkonů nebo z jiných skutečností, s nimiţ zákon vznik těchto vztahů spojuje. 

Totéţ platí i o změně a zániku občanskoprávních vztahů
1
. Právní úkon je tedy právní 

skutečností, čili skutečností, se kterou je spojen vznik, změna či zánik 

soukromoprávního vztahu, jehoţ obsahem jsou vzájemná subjektivní práva a povinnosti 

subjektů občanského práva. Právní skutečnosti se dělí na závislé na lidské vůli a na 

lidské vůli nezávislé. Právní úkony se řadí do první skupiny a jsou nejčastější a pro 

občanské právo příznačnou právní skutečností. 

Tato teoretická koncepce, totiţ ţe právní úkony jsou klíčovou právní 

skutečností, zůstává zachována i v novém občanském zákoníku, coţ je potvrzeno i 

systematikou NOZ, kde hlava pátá části první nese název „Právní skutečnosti“ a hned 

její první díl „Právní jednání“. Ovšem zde jiţ místo o právních úkonech hovoříme o 

právním jednání (viz dále). 

Aby byl právní úkon (právní jednání) bezvadný a mohl vyvolat právní následky, 

musí splňovat řadu poţadavků kladených na něj občanským právem. Jedná se o 

náleţitosti osoby, vůle, projevu vůle, vztahu vůle a jejího projevu a nakonec náleţitosti 

předmětu. O náleţitostech a následcích jejich nesplnění bude pojednáno dále. 

 

1.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

Zákonná definice právního úkonu obsaţená v § 34 ObčZ zní „Právní úkon je 

projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, 

které právní předpisy s takovým projevem spojují“. Z definice je patrno, ţe pojmové 

znaky právního úkonu jsou vůle, její projev a směřování vůle k právním následkům. 

Vůlí se rozumí vnitřní psychický vztah subjektu k jeho vnější aktivitě, případně 

jejím následkům. Vţdy je nutno zhodnotit, zda subjekt vůbec nějakou vůli měl (př. 

nebyl donucen, nejednal v hypnóze), a také jakou vůli měl, resp. zda projevil to, co 

                                                 
1
 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ, Milan HULMÁK a kol. Občanský 

zákoník: komentář I., 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 295 
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projevit chtěl (př. osoba vůbec nevěděla, ţe nějaké následky nastanou)
2
. Vůle se 

posuzuje dle objektivních okolností, za nichţ byl právní úkon učiněn. Od vůle je třeba 

odlišit pohnutku (motiv), která je rovněţ psychickou kategorií, ale nemá právní význam, 

coţ nachází výraz v § 49a ObčZ, dle kterého omyl v pohnutce nezpůsobuje neplatnost 

právního úkonu. Ovšem i pohnutka můţe mít právní význam, a to tehdy, byla-li 

právním úkonem projevena a stala se tak jeho součástí (např. koupě zvířete výslovně za 

účelem chovu). 

Aby právní úkon vůbec existoval, musí být vůle rozpoznatelná jinými osobami. 

Právní úkon můţe být učiněn aktivním konáním (komisivně) či nekonáním (omisivně), 

které má právní následky pouze v případech, kdy konat třeba je, takovýto případ se 

nazývá opomenutí (př. nepodepsání předloţeného návrhu). Vůle můţe být projevena 

výslovně, tj. lidskou řečí, ať uţ ústně či písemně, nebo konkludentně, tj. jinak neţ 

výslovně (gesta, roztrhání návrhu smlouvy, označení jízdenky), přičemţ způsob projevu 

nesmí vzbuzovat pochybnost o tom, co chtěl subjekt projevující vůli vyjádřit. 

S konkludentními úkony souvisí problematika mlčení, s kterým se pojí právní následky 

jen výjimečně. Na rozdíl od právních úkonů učiněných konkludentně, spočívají právní 

úkony učiněné mlčky v nekonání. ObčZ v § 44 odst. 1 stanoví, ţe nečinnost nebo 

mlčení samy o sobě neznamenají přijetí návrhu. Obecně platí, ţe „mlčení lze považovat 

za projev vůle jen za podmínky, že lze s určitostí usuzovat, že jím byla projevena vůle 

určitého obsahu“
3
. Existují ale i případy, kdy zákon mlčení výslovně přiznává právní 

účinky, příkladem budiţ ustanovení § 676 odst. 2 ObčZ, které stanoví, ţe, uţívá-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 

týchţ podmínek, za jakých byla sjednána původně. 

Konečně je pojmovým znakem právního úkonu to, ţe vůle musí směřovat 

ke vzniku, změně či zániku subjektivních práv a povinností, které právní předpisy 

s takovým projevem vůle spojují. Projev vůle nemusí obsáhnout všechny moţné 

následky, stačí, pokud obsáhne rámcově jen ty podstatné
4
. Není-li naplněn kterýkoli 

z pojmových znaků, právní úkon nevznikne. 

                                                 
2
HOLUB, Milan. Občanský zákoník: komentář. 2., aktualizované a doplněné. vyd. podle stavu k 1. 3. 

2003. Praha: Linde Praha, 2003, s. 156 
3
rozh. NS ČR sp. zn. Cz 514/53, ze dne 2.3.1954 

4
FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2007, s. 123 
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Pojem právní úkon byl do českého právního řádu zaveden zákonem č. 141/1950 

Sb., tzv. středním občanským zákoníkem), který se tímto odchýlil od klasické právní 

terminologie, která uţívala termín právní jednání vytvořený německou civilistikou 19. 

století. Základem pojmu právní jednání je nauka o subjektivním právu, která spočívá 

v subjektivní vůli jednotlivce
5
. V důvodové zprávě k zákonu č. 141/1950 Sb. se uvádí: 

„Nauka rozeznává jednání volní a mimovolní; konání a opominutí, činy nedovolené a 

právní jednání. Právní jednání pak opět roztřiďuje v právní jednání jednostranná a 

dvoustranná a ještě jinak. Lze jistě důvodně mít za to, že osnova, protože chce být 

přístupna lidovému chápání, musí být oproštěna od podobného teoretického 

rozčleňování, a to tím spíše, že se bez něho lze zcela dobře obejít. Nemluví se proto 

zvlášť o právních činech a opomenutích, ani o právních jednáních, nýbrž o "právních 

úkonech", kterýžto výraz vyznačuje svůj obsah i jazykově vhodně a vyhovuje nejen řeči 

české, ale i ve slovenštině.
6
“ V současném ObčZ byl pojem ještě zproblematizován 

uţitím slova „zejména“ naznačujícím, ţe právní úkon můţe směřovat i k jinému 

následku, neţ je vznik, změna nebo zánik práv nebo povinností, takový následek ale 

v praxi nepřichází v úvahu
7
. 

 

1.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

NOZ zavádí pojem „právní jednání“, čímţ se vrací k tradičnímu českému 

právnickému pojmosloví a opouští dosavadní pojetí právního úkonu jako pojmového 

reliktu totalitního práva
8
. Definice právního jednání není v textu zákona obsaţena. 

Pouze je v § 545 stanoveno, ţe právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v 

něm vyjádřeny, jakoţ i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a 

zavedené praxe stran. Za právní jednání se tedy povaţuje, takové chování subjektu 

                                                 
5
 FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

s. 172 
6
 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. [cit. 2013-10-02]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_10.htm 
7
BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 5. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2010, s. 44 
8
ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, 

2012, s. 250 
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práva, které je schopno vyvolat právní následky
9
. Jedná se o pojem širší, neţ je právní 

úkon. Oproti dosavadní úpravě, dle které právní úkony směřují k následkům, které 

s nimi spojují právní předpisy, se tedy rozšiřuje okruh právních následků, které právní 

jednání můţe vyvolat. Právní jednání se tudíţ bude muset vykládat i v souladu 

s dobrými mravy, zvyklostmi a zavedenou praxí stran, nikoliv jen ze samotného 

výslovného vyjádření, jak to upřednostňuje ObčZ (§ 35 odst. 2), protoţe i kdyţ tyto 

následky nevyplývají výslovně z právního jednání, budou vznikat
10

. 

Zvyklostí se rozumí určitá skutečnost, která je natolik dlouhodobě a pravidelně 

zachovávána v právním styku, ţe je spravedlivé očekávat její dodrţování obecně i 

v případech, kdy se na ni strany výslovně neodvolají, případně ji ani neznají. Příkladem 

lze uvést placení na základě fakturace. Ze zvyklosti vyplývá povinnost poskytnout 

k zaplacení faktury přiměřenou lhůtu, coţ bývá 5 – 7 dní. Není-li o splatnosti ujednáno 

něco jiného, nelze zaplacení ţádat dříve. Od zvyklosti je třeba odlišit zavedenou praxi 

stran. Zvyklosti jsou ustálené v širším měřítku (př. v určité oblasti), kdeţto zavedená 

praxe stran představuje pravidlo vytvořené a platící pouze mezi konkrétními stranami
11

. 

 Zavedenou praxi stran lze demonstrovat na případu, kdy mezi společnostmi 

Alfa a Beta jsou opakovaně uzavírány smlouvy se stejným obsahem. Alfa vţdy zašle 

dvě vyhotovení smlouvy společnosti Beta k podpisu, její prokurista uţ je ani nečte, jen 

je podepíše v dobré víře, ţe se ve smlouvě nic nemění. Jednou však Alfa vypustí jedno 

z vedlejších ujednání, aniţ na to druhou stranu zvlášť upozorní, coţ odporuje zavedené 

praxi stran. Prokurista společnosti Beta předpokládá, ţe uzavírá smlouvu včetně tohoto 

ujednání a s ohledem na dlouhodobě zavedenou praxi stran bude takové ujednání 

součástí smlouvy, byť v ní není výslovně zachyceno
12

. 

Nový občanský zákoník upouští od přílišného formalismu a v řadě případů 

ustupuje od poţadavku písemné formy právního jednání (př. smluvní pokuta, 

postoupení pohledávky) a je postaven především na zásadě autonomie vůle, coţ se 

projevuje mimo jiné rozšířením právních následků spojených s právním jednáním, a 

dále na zásadě pacta sunt servanda (smlouvy se dodrţují). Zvýšená závaznost právních 

                                                 
9
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 156 
10

BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: Nejdůležitější změny. 1. vyd. 

Ostrava: ANAG, 2013, s. 82 
11

ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Vyd. 1. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2013, s. 59 
12

 tamtéţ, s. 65 
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jednání bude vyţadovat větší ostraţitost v právním styku. Eliáš k tomu říká: „Už 

nebude možné každou smlouvu jednoduše zrušit zásahem veřejné moci. Možnost soudu 

zrušit ji pro banální nedostatky je vyloučena. Když se dva domluví a podají si ruce, 

vznikne smlouva“
13

. 

Podstata právního jednání zůstává stejná, tudíţ pojmovými znaky právního 

jednání nadále je vůle, její projev a směřování k právním následkům. Rovněţ nadále 

platí, ţe právně jednat lze konáním či opomenutím, výslovně či konkludentně (§ 546 

NOZ). 

 V souvislosti s právním jednáním je nutno zmínit §§ 6 aţ 8 NOZ nově stanovící 

základní zásady (ne jen právního) jednání z hlediska poctivosti
14

. Za prvé kaţdý má 

povinnost jednat v právním styku poctivě a nikdo nesmí mít prospěch ze svého 

nepoctivého nebo protiprávního jednání. Princip poctivosti zahrnuje čestnost, poctivost, 

otevřenost, věrnost, předvídatelnost, zřetel k zájmu druhého, spoleh na druhou stranu 

apod. Dále § 7 zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku, ţe ten, kdo jednal určitým 

způsobem, jednal poctivě a v dobré víře, coţ znamená, ţe je upřímně a pevně 

přesvědčen o svém subjektivním právu. Jednající osoba neví a ani nemohla vědět o tom, 

ţe se věci ve skutečnosti mají jinak
15

.  

V neposlední řadě je v § 8 stanoveno, ţe zjevné zneuţití práva nepoţívá právní 

ochrany. Ustanovení § 6 a § 8 nahrazují dosavadní § 3 ObčZ, který odpíral ochranu 

takovému výkonu práva, jenţ byl v rozporu s dobrými mravy
16

. Zásada poctivosti je 

sice podobná poţadavku souladu s dobrými mravy, lze však říci, ţe je v jistém smyslu 

přísnější. Dobré mravy jsou určitým minimálním standardem, který musí naplňovat 

kaţdé jednání. Naproti tomu poţadavek poctivosti jde nad rámec minimálního 

standardu, protoţe vychází z předpokladu existence nějakého zvláštního vztahu, a tím i 

vyššího poţadavku na důvěru a připravenost k loajální součinnosti. Ne kaţdý rozpor se 

zásadou poctivosti je rozporem s dobrými mravy, zatímco kaţdý rozpor s dobrými 

mravy je rozporem se zásadou poctivosti
17

. 

                                                 
13

 JANUŠ, J. Nové občanské a obchodní právo. Hospodářské noviny. 2013, 27.9.2013, s. 20 
14

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

Obecná část. Praha: WoltersKluwer ČR, 2013, s. 185 
15

TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. Právní 

rozhledy. 2011, č. 1, s. 1-6 
16

BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: Nejdůležitější změny. 1. vyd. 

Ostrava: ANAG, 2013, s. 18 
17

 MELZER, Filip. Právní jednání a jeho výklad. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2009, s. 24 
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1.3 Německá úprava 

 

Německé právo upravuje právní jednání v zásadě obdobně. Taktéţ je jeho 

základním stavebním kamenem projev vůle (Willenserklärung), tedy vyjádření 

soukromé vůle směřující k vyvolání právních následků
18

. Pojem není v BGB definován. 

Význam projevu vůle, jakoţto hlavního nástroje pro uspořádání soukromoprávních 

poměrů jednotlivce, plyne ze zásady autonomie vůle, která je pro BGB stejně jako pro 

NOZ stěţejní. Jednotlivec projevem vůle můţe vyvolat chtěné právní následky, čímţ se 

projev vůle liší od tzv. jednání podobného právním úkonům (geschäftsähnliche 

Handlung), se kterým zákon spojuje právní následky bez ohledu na vůli jednajícího. 

Příkladem můţe být výzva k úhradě dluţníku, která vede dle § 286 BGB k prodlení 

dluţníka bez ohledu na to, zda ho věřitel chtěl přivodit, nebo uplatnění námitky 

promlčení, či oznámení vady věci prodávajícímu
19

. Právní předpisy o právním jednání 

se přiměřeně uţijí i na jednání podobné právním úkonům. 

Projev vůle lze stejně jako v české úpravě učinit výslovně či konkludentně, i o 

mlčení obdobně platí, ţe se jedná o konkludentní projev vůle pouze, pokud tak můţe 

usuzovat z okolností projevu vůle objektivní pozorovatel, či pokud s ním právní 

následky spojuje zákon. Vůle samotná má dle německé právní teorie tři roviny. 

K bezvadnému projevu vůle je zapotřebí za prvé vůle jednat (Handlungswille), bez 

které právní jednání vůbec nevznikne. Tato vůle chybí, pokud jednání povaţované za 

projev vůle nebylo vůbec chtěné. Příkladem můţe být mluvení ze spánku či v hypnóze. 

Za druhé nesmí chybět vůle k projevu (Erklärungswille či Erklärungsbewusstsein), která 

zde je, pokud si je jednající vědom, ţe činí nějaký právně relevantní úkon. V opačném 

případě právní jednání vznikne jen, pokud jednající mohl rozpoznat právní význam 

svého jednání, ovšem i takové právní jednání můţe dle zákona v dané lhůtě napadnout a 

zbavit se tak neţádoucích následků. Taková situace můţe nastat například při draţbě, 

kdy návštěvník zamává známému a neuvědomí si, ţe to znamená zvýšení nabídky a 

vydraţí tak nedopatřením vzácnou sochu. Poslední sloţkou vůle je vůle vyvolat 

                                                 
18

 BGH X ZR 97/99, ze dne 17.10.2000 
19

SCHACK, Haimo a Harry WESTERMANN. BGB – allgemeiner Teil. 7.,Aufl. Heidelberg: C.F.Müller, 

1995, s. 53 
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konkrétní právní následky (Geschäftswille či Rechtsfolgewille), chybí-li tato, posoudí se 

právní jednání dle ustanovení §§ 116 - 119 BGB (viz dále).
20

 

Vedle pojmu projev vůle uţívá BGB pojem právní jednání (Rechtsgeschäft), 

aniţ by definoval rozdíl či vztah mezi nimi. Právní jednání je kategorií nadřazenou, 

jelikoţ se skládá alespoň z jednoho projevu vůle a většinou ještě z jiné sloţky. Tou 

můţe být jiný projev vůle (př. smlouva), nebo faktické jednání (př. předání věci, zápis 

v příslušné evidenci), případně ţádná další sloţka nemusí být vůbec obsaţena (př. 

výpověď coby jednostranné právní jednání).
21

 

1.3.1 Zásada abstrakce 

 

Stěţejní, nicméně výslovně neupravená, je zásada abstrakce 

(Abstraktionsprinzip), která se skládá ze zásady oddělování (Trennungsprinzip) a 

zásady abstrakce v uţším smyslu. Podle zásady oddělování je z právního hlediska 

rozlišováno mezi závazkovým právním úkonem (Verpflichtungsgeschäft), např. kupní 

smlouva, a dispozičním právním úkonem (Verfügungsgeschäft). Na základě 

závazkového právního úkonu vznikají mezi stranami pouze povinnosti k plnění, která 

lze splnit buď faktickým jednáním, nebo dispozičním úkonem v případě, ţe je 

povinností některé ze stran převod práva. Na základě dispozičního právního úkonu 

přímo dochází ke změně práva. Prostřednictvím dispozičního úkonu tak dochází 

k realizaci závazkového úkonu, ovšem oba úkony jsou naprosto samostatnými právními 

úkony.
22

  

Oddělování mezi zavazující a disponující části právního úkonu v německém 

právu je spojováno především s Friedrichem Carlem von Savigny. Tento princip téměř 

ţádný jiný právní řád nezná. Podle zásady abstrakce v uţším smyslu se závazkový 

právní úkon a dispoziční právní úkon v důsledku zásady oddělování od sebe nejen 

oddělují, ale oba právní úkony jsou na sobě nezávislé. Dispozice má abstraktní povahu. 

Nevyţaduje existenci závazku ani kauzálního určení účelu. Také platnost dispozičního 

právního úkonu je zásadně nezávislá na platnosti závazkového právního úkonu. 

Zmíněný princip vede k jistotě v právním styku, neboť pro samotné účinné nabytí práva 

                                                 
20

 tamtéţ, s. 117 
21

 SCHACK, Haimo a Harry WESTERMANN. BGB – allgemeiner Teil. 7.,Aufl. Heidelberg: C.F.Müller, 

1995, s. 116 
22

 KÖHLER, Helmut. BGB, allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 23., Aufl. München: Beck, 1996, s. 114 
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je rozhodující dispoziční moc zcizitele nezávisle na platnosti závazkového právního 

úkonu.
23

  

Při převodu vlastnictví se tak nabyvatel nemusí starat, na základě jakého 

závazkového úkonu zcizitel a jeho právní předchůdci předmět získali, pokud platí 

dispoziční úkon ve prospěch zcizitele, nabývá nabyvatel od oprávněného zcizitele. 

Naopak nevýhodné je to pro zcizitele – ačkoli je závazkový právní úkon neplatný, 

dispoziční platí a vlastnictví je tedy převedeno. Zcizitel uţ tak nemůţe pouţít vůči 

nabyvateli ţalobu na vydání věci a místo toho se musí spolehnout pouze na ochranu 

ustanovení o vydání bezdůvodného obohacení.
24

 

Pro ilustraci těchto principů stačí jednoduchý příklad. Osoba A jde na nákup a 

v obchodě B zakoupí zboţí za 200,- Kč. Závazkovým úkonem bude kupní smlouva o 

daném zboţí, která je důvodem toho, ţe A s B učiní ještě dva dispoziční úkony, kterými 

splní vzájemná práva a povinnosti. Za prvé B převede vlastnické právo ke zboţí na A, 

za druhé A převede vlastnické právo k 200,- Kč na B. Pokud by B zboţí předal (převedl 

vlastnické právo), ale A by v plné výši nezaplatil, vznikla by A povinnost doplatit 

zbytek ceny, ale nevznikla by mu povinnost vydat zboţí zpět, protoţe uţ je vlastníkem. 

V případě, ţe by kupní smlouvy byla z jakéhokoli důvodu neplatná, můţe B poţadovat 

vrácení zboţí pouze na základě ustanovení o bezdůvodném obohacení. 

                                                 
23

Zásada abstrakce (Abstraktionsprinzip) a zásada oddělování (Trennungsprinzip) v německém právu 

občanském. [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.uni-

regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/basis/Zk-

ObcPravoHmotne/Chapter14/Block1/content.html 
24

SCHACK, Haimo a Harry WESTERMANN. BGB - allgemeinerTeil. 7., Aufl. Heidelberg: C.F.Müller, 

1995, s. 76-77 
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2 Neplatnost coby následek vad 
 

O vadách právního jednání hovoříme tehdy, pokud právní jednání nesplňuje 

některou z náleţitostí poţadovanou zákonem či dohodou stran a nevyvolává tak vznik, 

změnu nebo zánik zamýšlených subjektivních práv a povinností. Podle toho, jakou 

vadou právní jednání trpí, rozlišujeme neplatnost (negotium nullum) a zdánlivost (non 

negotium) právního jednání, jakoţ i různé typy neplatnosti, dále odporovatelnost (dle 

NOZ relativní neúčinnost) či moţnost odstoupení od vadného právního jednání
25

. 

Kořeny rozlišování různých druhů neplatnosti lze hledat jiţ v římském právu, coby 

základu kontinentální právní kultury. 

 

2.1 Zdánlivost 

2.1.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

 Právní jednání, kterému chybí některý pojmový znak právního jednání 

stanovený v § 34 ObčZ, tedy vůle jednajícího, její smysly vnímatelný projev a 

směřování projevu vůle k právním následkům, se nazývá zdánlivým či nicotným. 

Latinské označení takového jednání je non negotium. Jiţ tento výraz značí, ţe 

k ţádnému právnímu jednání nedošlo. Jde o takové chování, které je sice právnímu 

jednání podobné neboli vyvolává jeho zdání, ale ve skutečnosti pro své vady právním 

jednáním vůbec není (př. odeslání splátky dluhu)
26

. Odtud pochází teoretický pojem 

„zdánlivost“ právního jednání, který ObčZ vůbec nezná, a proto soudní praxe posuzuje 

zdánlivé právní úkony jako absolutně neplatné a v praxi tedy není mezi zdánlivým a 

absolutně neplatným právním úkonem rozdíl. 

V judikatuře Nejvyššího soudu lze pozorovat jistou názorovou nejednotnost. 

V roce 2000 judikoval, ţe „není namístě lišit mezi požadavkem na určení neplatnosti 

právního úkonu a požadavkem na určení, že úkon je postižen vadou tak zásadního 

významu, že vlastně o žádný úkon nejde (non negotium). Věda občanského práva sice 

pojem nicotného právního úkonu zná, občanský zákoník však výraz nicotného právního 

                                                 
25

PLECITÝ, Vladimír, Josef VRABEC a Josef SALAČ. Základy občanského práva. 4. rozš. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 37 
26

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 140 
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úkonu nezná, takže některé případy tohoto druhu zahrnuje pod úpravu neplatnosti, jiné 

dokonce neupravuje, neboť nastalá vada je takové povahy a intenzity, že úkon nemůže 

mít žádné právní účinky, i když to zákonem není vůbec stanoveno; k takovému úkonu se 

prostě nepřihlíží“
27

. 

Jiný rozsudek z roku 2002 naproti tomu říká: „Bez vůle směřující ke způsobení 

právního následku, tj. ke vzniku, změně či zániku občanskoprávního vztahu, právě tak 

jako bez jejího projevu v objektivizované formě ve vnějším světě nelze o právním úkonu 

hovořit. Vůli, která není navenek projevena v určité objektivizované formě, tj. vůli, která 

nemůže být druhým subjektem či ostatními subjekty jako dostupná vůbec vnímána, nelze 

přiznat právní relevanci. Taková vůle nemůže být hodnocena podle právních norem a 

tudíž se stát právní skutečností. Jestliže se proto některý z těchto dvou základních 

stavebních prvků právního úkonu nedostává, jde o takový nedostatek, že nelze hovořit 

ani o vadném právním úkonu, který je sankcionován neplatností. V takovém případě jde 

– teoreticky přísně vzato – o zdánlivý právní úkon (non negotium)“
28

. 

V dosavadní úpravě se tento teoretický pojem objevuje pouze v zákoně o rodině, 

který rozlišuje neexistenci a neplatnost manţelství. Teorie někdy hovoří místo o 

zdánlivosti o nicotnosti právního jednání, jindy se však pojem nicotnosti přisuzuje jen 

vadným veřejnoprávním úkonům, zejména rozhodnutím
29

. 

V souvislosti se zdánlivostí je nutno zmínit § 37 odst. 1 ObčZ, jenţ stanoví, ţe 

právní úkon musí být učiněn svobodně, váţně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. 

Toto je teoreticky chybné pojetí, neboť nedostává-li se projevu vůle váţnosti, určitosti 

nebo srozumitelnosti, nejedná se vůbec o právní jednání a nelze tak s těmito nedostatky 

spojovat absolutní neplatnost, jak to činí ObčZ, nýbrţ zdánlivost
30

.  

2.1.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

Naproti tomu NOZ konečně zavádí pojem zdánlivého právního jednání, a sice v 

§§ 551 a následujících. Výslovně je stanoveno, ţe zdánlivé právní jednání je, pokud 

chybí vůle jednající osoby, nebyla zjevně projevena váţná vůle, či nelze-li pro 

                                                 
27

rozh. NS ČR sp. zn. 23 Cdo 1387/98, ze dne 27. září 2000 
28

rozh. NS ČR sp. zn. 33 Odo 779/2001, ze dne 31. října 2002 
29

FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2007, s. 136 
30

FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

s. 197 
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neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem. K takovým právním 

jednáním se nepřihlíţí. Toto přinese v praxi dvě zásadní změny.  

První souvisí s problematikou částečné neplatnosti. Pokud dnes obsahuje 

smlouva ujednání, které je nesrozumitelné nebo neurčité, je absolutně neplatné (§ 37 

ObčZ). Následné je nutno zkoumat, zda je tato neplatná část oddělitelná od ostatního 

obsahu smlouvy, tedy zda lze aplikovat pravidlo o částečné neplatnosti (§ 41 ObčZ). 

Pokud se ukáţe, ţe neplatná část oddělitelná není, je neplatná celá smlouva. NOZ vede 

k jinému řešení. K ujednání, které je zdánlivé, se nepřihlíţí a na zbytek smlouvy nemá 

ţádný vliv. Pravidlo o částečné neplatnosti se totiţ vztahuje právě jen na případy 

neplatnosti, nikoliv zdánlivosti ujednání.
31

  

Druhá změna se týká náhrady škody. Je-li určité jednání povaţováno za 

zdánlivé, nelze na něj ani aplikovat ustanovení stanovící, ţe kdo způsobil neplatnost 

právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla (§ 

579 odst. 2 NOZ). To se můţe na první pohled zdát jako tvrdé pravidlo, ale je třeba vzít 

v potaz, ţe případy zdánlivého právního jednání jsou z povahy věci natolik očividné, ţe 

o nich kaţdý průměrně rozumný člověk
32

 musí od počátku vědět a můţe se jim bránit 

jiţ v samém počátku (např. při vyjednávání)
33

. Striktní následek zdánlivosti je také 

zmírněn zakotvením právní fikce existence právního jednání od počátku, pokud si 

strany dodatečně vysvětlí jeho neurčitý nebo nesrozumitelný obsah (§ 553 odst. 2 

NOZ)
34

. 

Na mnoha místech NOZ uţívá formulaci, ţe se k určitému jednání nepřihlíţí, 

čímţ značí, ţe je takové právní jednání zdánlivé a nemá tudíţ právní relevanci. Jedná se 

například o případy, kdy stanovy spolku určí, ţe členy kontrolní komise jmenuje nebo 

odvolává statutární orgán (§ 262 odst. 1 NOZ), ujednání, ţe je prokurista oprávněn 

přenést prokuru na někoho jiného nebo udělit další prokuru (§ 451 NOZ), vzdání se 

předem práva uplatnit námitku promlčení (§ 610 odst. 1 NOZ) a další. V těchto 

případech bylo nějak právně jednáno, ale právě takhle si to zákonodárce nepřeje, a proto 

                                                 
31

ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 60 
32

 hledisko dle § 4 NOZ 
33

 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 60 
34

NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb. Český Těšín: Poradce, 2012, 

s. 119 
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to bezvýjimečně zakazuje. „Právní norma, která obsahuje výraz „nepřihlíží se k“, je 

vždy kogentní“
35

. 

 

2.2 Neplatnost absolutní 

2.2.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

Neplatnost je v ObčZ konstruována výrazně ve prospěch absolutní neplatnosti, 

neboť v něm platí zásada, ţe „neplatné právní úkony jsou neplatné absolutně, pokud je 

zákon výslovně a taxativně neprohlašuje za neplatné relativně.
36

“ 

Neplatný právní úkon sice vznikne, ovšem nevyvolává ţádné právní následky. 

V případě absolutní neplatnosti jde o takovou neplatnost, jíţ se můţe dovolat kaţdý, 

kdo na tom má právní zájem. „Osoba, která není účastníkem smlouvy, může mít ve 

smyslu § 80 písm. c) OSŘ naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy, jestliže 

by vyhovění takové žalobě mohlo mít příznivý vliv na její právní postavení.
37

“ 

V takovém případě vystupuje na straně ţalobce osoba, jeţ má na věci právní zájem a na 

straně ţalované účastníci absolutně neplatného právního úkonu. Ţaloba směřuje na 

určení, ţe je právní úkon neplatný. K absolutní neplatnosti soud přihlíţí z úřední 

povinnosti bez ohledu na to, zda se ten který účastník soudního řízení neplatnosti 

dovolá, neboť neplatnost zde nastupuje přímo ze zákona
38

. Z praktického hlediska je 

samozřejmě vhodné soud na neplatnost upozornit, aby účastník, jeţ má z neplatnosti 

prospěch, měl v řízení dostatek prostoru k uplatnění potřebných důkazů a tvrzení.  

Právní úkon je povaţován za neplatný od počátku, tedy od okamţiku vzniku (ex 

tunc). Toto pojetí vidí jako problematické například Hulva
39

 vzhledem k zájmu práva na 

vytvoření neměnného stavu po uplynutí určité doby. Dle této zásady jsou v českém 

právním řádu koncipovány promlčecí, prekluzivní i vydrţecí lhůty. Absolutní neplatnost 

však vzniká okamţikem vzniku právního úkonu a trvá bez jakéhokoli časového 

omezení. Tragické následky absence časového omezení pro uplatnění absolutní 

                                                 
35

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

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 187 
36

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 141 
37

rozh. NS ČR sp. zn. 22 Cdo 797/2000, ze dne 6. března 2001 
38

rozh. NS ČR sp. zn. 3 Cz 69/74, ze dne 6.12.1974 
39

HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 107 an. 
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neplatnosti Hulva ilustruje na následující situaci. Na základě kupní smlouvy dojde 

k převodu bytu z osoby A na osobu B, aniţ by byl nabídnut nájemci – osobě C. 

Nájemce hrozí, ţe podá ţalobu proti A i B na určení, ţe vlastníkem je A, a to z důvodu 

neplatnosti kupní smlouvy dle § 39 ObčZ ve spojení s § 22 odst. 1 ZOVB. Osoba B se 

proto raději dohodne s C, ţe jí byt za stejnou cenu prodá. Následně dojde k uzavření 

smlouvy a převodu bytu z B na C a zaplacení kupní ceny. O tom se dozví osoba A a 

podá ţalobu na určení vlastnického práva proti B a C. Ţalobu přitom podá tak, aby jiţ 

uplynula doba delší tří let od uhrazení kupní ceny osobou B osobě A. Ţaloba se bude 

opírat o to, ţe kupní smlouva mezi A a B byla od počátku neplatná a B tak nemohl 

převést byt na C, tudíţ bude byt stále ve vlastnictví osoby A. Tristní je, ţe osoba B 

nemůţe ţádat po osobě A vrácení kupní ceny, protoţe kupní cena je jiţ promlčena. 

Naprostým paradoxem je, ţe uvedený postup by osoba A mohla realizovat i po mnoha 

letech existence výše uvedeného stavu. Nadto můţe A poţadovat vůči C úhradu 

nájemného za celou dobu, po kterou subjekt C nájemné nehradil. 

Absolutně neplatný právní úkon nelze zhojit ani dodatečným schválením 

(ratihabicí) ani odpadnutím vady (konvalidací), coţ potvrdil Nejvyšší soud, kdyţ 

judikoval: „Platné právo neumožňuje zpětné zhojení vad právních úkonů absolutně 

neplatných (konvalidaci). Proto je pro právní posouzení smlouvy o smlouvě budoucí 

rozhodný stav v době jejího uzavření. Skutečnosti nastalé později nemají na její platnost 

vliv.
 40

“ Zákon ovšem umoţňuje konverzi právního úkonu, pokud neplatný právní úkon 

obsahuje náleţitosti jiného právního úkonu, je platný tento jiný, vyjadřuje-li vůli 

jednající osoby. Judikatura upozorňuje na nepřípustnost konverze, pokud onen druhý 

právní úkon musí mít obligatorně písemnou formu
41

. 

Důsledkem absolutně neplatného právního úkonu je simulace situace, jako by 

právní úkon nikdy nebyl učiněn, tj. strany jsou povinny vydat si veškerá plnění, která si 

vzájemně na základě neplatného právního úkonu poskytly dle zásad o vydání 

bezdůvodného obohacení obsaţených v §§ 451 a násl. ObčZ, tedy bez ohledu na 

zavinění
42

. Zákon však obsahuje jednu výjimku a tou je přijetí plnění z právního úkonu 

neplatného pouze pro nedostatek formy. 

                                                 
40

rozh. NS ČR sp. zn. 22 Cdo 910/1998, ze dne 27. října 1999 
41

rozh. NS ČR sp. zn. 22 Cdo 101/2001, ze dne 4. září 2002 
42

HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 108 



 19 

Dalším důsledkem neplatného právního úkonu můţe být vznik povinnosti 

k náhradě škody dle § 42 ObčZ. Jestliţe pro neplatnost vznikla jakákoliv škoda, a to bez 

ohledu na to, zda jiţ došlo či nedošlo k plnění, pak toho, kdo vznik této škody zavinil, 

stíhají odpovědnostní důsledky podle ustanovení o náhradě škody (§ 420 an. ObčZ)
43

. 

Náhrady škody se můţe domáhat nejen poškozený, který byl subjektem právního 

úkonu, ale i poškozený, který stál vně neplatného právního jednání. Judikatura k tomuto 

ještě dále dovozuje, ţe „vznikne-li jedné ze smluvních stran škoda v důsledku absolutní 

neplatnosti smlouvy, je třeba posuzovat porušení povinnosti při jejím uzavření na obou 

smluvních stranách, neboť protiprávní jednání je předpokladem nejen odpovědnosti za 

škodu podle § 420 an. ObčZ, ale i spoluúčasti poškozeného na vzniku škody dle § 441 

ObčZ“
44

. 

Dá se říci, ţe ve spojení s § 43 ObčZ byl tímto ustanovením do našeho právního 

řádu zaveden alespoň minimální prvek předsmluvní odpovědnosti (culpa in 

contrahendo). Jedním z jejích projevů je, ţe kaţdá smluvní strana má při kontraktačním 

procesu vynaloţit náleţitou péči, aby uzavřená smlouva byla platná. Například strana, 

která zaviněně způsobí uzavření smlouvy s od počátku nemoţným plněním, protoţe 

věděla, ţe nikdy nebude moci plnit, odpovídá za tím způsobenou škodu.
45

  

Důvody absolutní neplatnosti právních úkonů jsou obsaţeny v §§ 34 a 37 aţ 40 

ObčZ. Jedná se o tyto vady: 

 vůle není skutečná (§ 34) 

 vůle není svobodná (§ 37 odst. 1) 

 vůle není váţná (§ 37 odst. 1) 

 vůle není projevena srozumitelně (§ 37 odst. 1) 

 vůle není projevena určitě (§ 37 odst. 1) 

 předmětem právního úkonu je plnění nemoţné (§ 37 odst. 2) 

 subjekt není k právnímu úkonu způsobilý (§ 38 odst. 1) 

 subjekt činí úkon v duševní poruše (§ 38 odst. 2) 

 právní úkon je v rozporu se zákonem (§ 39) 

                                                 
43

ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. 2.svazek. Praha: Linde, 2008, s. 268 
44

rozh. NS ČR sp. zn. 25 Cdo 1097/2002, ze dne 26. srpna 2003 
45

 FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

s. 246 
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 právní úkon obchází zákon (§ 39) 

 právní úkon je v rozporu s dobrými mravy (§ 39) 

 právní úkon není učiněn v zákonem stanovené formě (§ 40 odst. 1) 

 právní úkon nebyl podepsán jednající osobou (§ 40 odst. 3) 

 

Právní úkon můţe být neplatný zcela nebo zčásti. Zda se bude důvod neplatnosti 

vztahovat na celý právní úkon nebo jen jeho část, se bude posuzovat dle povahy 

právního úkonu, či jeho obsahu nebo okolností, za nichţ byl učiněn. Při posuzování 

otázky, zda postiţenou část právního úkonu lze oddělit od ostatního obsahu je třeba 

dbát, aby byla respektována vůle účastníků právního úkonu s přihlédnutím k účelu, 

jehoţ dosaţení osoba konající právní úkon sledovala
46

. 

2.2.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

NOZ přináší, co se týče neplatnosti revoluční změny. Za klíčové je třeba 

povaţovat ustanovení § 574 NOZ uvozující úpravu neplatnosti právního jednání, 

z čehoţ je patrno jakou váhu mu autor NOZ přikládá. Toto ustanovení stanoví, ţe na 

právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné neţ jako na neplatné. Toto pravidlo je 

jiţ dnes akcentováno Ústavním soudem, který judikoval, ţe „neplatnost smlouvy má být 

výjimkou, nikoliv zásadou“
47

. Dá se očekávat, ţe toto ustanovení bude mít obrovský 

dopad na budoucí rozhodovací praxi soudů a velká část starší judikatury, jeţ byla 

zvyklá poměrně přísně sankcionovat i menší nedostatky neplatností, bude kvůli němu 

nepouţitelná. NOZ tedy chápe neplatnost jako výjimečnou vlastnost právního jednání. 

Dle učebnice totéţ analogicky platí i o existenci právního jednání – právní jednání je 

třeba nahlíţet spíše jako na existující neţ jako na zdánlivé
48

. 

Jako doposud se neplatností myslí neţádoucí následek vady právního jednání, 

který tkví v tom, ţe se dané jednání povaţuje za neučiněné a nemá tak ţádné právní 

následky. Plnili-li si jednající, na základě neplatného právního jednání, mají právo na 

vrácení toho, co plnili dle ustanovení o bezdůvodném obohacení (§ 2993 NOZ). I 

nadále je rozlišována neplatnost absolutní a relativní, a to dle klíče, na čí ochranu je 

                                                 
46

rozh. NS ČR sp. zn. 3 Cdon 1248/1996, ze dne 26. září 1997 
47

 nález ÚS sp. zn. II. ÚS 571/2006, ze dne 21. dubna 2009  
48

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
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neplatnost stanovena. Jde-li o zájem určité osoby, pak se jedná o neplatnost relativní, 

jsou-li chráněny zájmy veřejné, pak jde o neplatnost absolutní. 

Absolutní neplatnost nastává bez dalšího. Pokud tedy soud rozhoduje o absolutní 

neplatnosti, je jeho rozhodnutí vţdy deklaratorní, protoţe absolutně neplatné právní 

jednání se povaţuje za neučiněné od samého počátku. Absolutní neplatnost nemusí být 

u soudu uplatněna, ten je povinen k ní přihlíţet z úřední povinnosti. 

Zákon stanoví pouze tři důvody absolutní neplatnosti, čímţ oproti ObčZ zaujímá 

naprosto opačné stanovisko ohledně neplatnosti obecně - neplatné právní jednání je 

neplatné relativně, pokud ho zákon výslovně neprohlašuje za neplatné absolutně, coţ 

činí za pomocí formulace „soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání“ 

v § 588, kde vyjmenovává tyto důvody: 

1. zjevný rozpor s dobrými mravy 

2. rozpor se zákonem za podmínky, ţe právní jednání zjevně narušuje 

veřejný pořádek 

3. právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemoţnému 

Ad 1. Ačkoli zákon v § 547 vyţaduje, aby právní jednání svým obsahem a 

účelem dobrým mravům odpovídalo, ve skutečnosti můţe konkrétní právní jednání 

dobrým mravům odporovat. V takovém případě bude nutno posoudit, zda rozpor 

s dobrými mravy lze označit za zjevný. Pokud je jasně patrný, takţe kaţdá osoba 

průměrného rozumu (§ 4 NOZ) rozpor s dobrými mravy lehce pozná, jde o případ 

absolutní neplatnosti. V případě, ţe půjde sice o rozpor s dobrými mravy, ovšem nikoli 

zjevný, bude se jednat pouze o neplatnost relativní dle § 580 NOZ. 

Ad 2. Co se týče rozporu se zákonem, tam je třeba zkoumat, zda dané právní 

jednání ještě k tomu zjevně narušuje veřejný pořádek. V takovém případě půjde o 

neplatnost absolutní. Dále je nutno zkoumat, zda smysl a účel porušeného zákonného 

ustanovení vyţaduje, aby takové právní jednání bylo neplatné. Pokud tomu tak není, 

právní jednání bude platné, i kdyţ bude v rozporu se zákonem, coţ platí dokonce i u 

kogentních ustanovení
49

. Pokud smysl a účel zákonného ustanovení bude vyţadovat, 

aby právní jednání neplatné bylo, ovšem předmětné právní jednání veřejný pořádek 

zjevně nenarušuje, půjde o neplatnost relativní rovněţ dle § 580 NOZ. 

                                                 
49

BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: Nejdůležitější změny. 1. vyd. 
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Ad 3. Zavazuje-li právní jednání k plnění od počátku nemoţnému (tzv. počáteční 

nemoţnost plnění), je to vţdy důvodem absolutní neplatnosti, přičemţ nehraje roli, zda 

se jedná o právní či faktickou nemoţnost plnění.  

Je pravděpodobné, ţe se vyskytnou případy, kdy bude sporné, zda má vada 

právního jednání vést k absolutní či relativní neplatnosti. Můţeme zmínit nedodrţení 

písemné formy u smluv týkajících se věcných práv k nemovitostem (poţadavek dle § 

560). Zde však není pochyb, ţe z důvodu absolutní povahy takových práv (a tedy 

účinkům vůči třetím osobám) a vazby na veřejné seznamy, nedodrţení takového 

zákonného poţadavku je zároveň narušením veřejného pořádku, coţ povede k absolutní 

neplatnosti. Jiným příkladem, který se často v odborných kruzích diskutuje, je absence 

svéprávnosti jednající osoby (§ 581 NOZ). Zde se zatím prosazuje názor, ţe by se s 

ohledem na § 24 NOZ mělo jednat o neplatnost absolutní.
50

 

Dále NOZ stejně jako ObčZ stanoví, ţe chyby v psaní nebo počtech nejsou 

právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný. Nová formulace „nejsou na 

újmu“ v sobě zahrnuje to, ţe se z uvedených důvodů nelze dovolat ani neplatnosti, ani 

jeho neexistence z důvodu neurčitosti či nesrozumitelnosti
51

. 

Částečná neplatnost právního jednání je NOZ známa taktéţ. I zde se postupuje 

dle zásady, ţe právní jednání má být spíše platné neţ neplatné. Je-li dle § 576 

neplatností stiţena jen část právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu 

oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, ţe by k právnímu jednání došlo i 

bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas, coţ se plně shoduje se 

zásadou autonomie vůle, ne které je NOZ mimo jiné vystavěn. Jednajícímu, který 

sleduje uskutečnění právního následku, totiţ není moţno vnutit proti jeho vůli pouze 

jeho částečné uskutečnění. Toto nyní výslovně vyřčené kritérium vůle jednajícího bylo 

dovozeno teorií
52

 i judikaturou
53

 uţ pro potřeby ObčZ.  

Naprostou novinkou ovšem je ustanovení § 577. Totiţ pokud je důvod 

neplatnosti jen v nezákonném určení mnoţstevního, časového, územního nebo jiného 
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rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a 

povinností stran. Návrhy stran přitom vázán není, ale uváţí, zda by strana k právnímu 

jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas. Soud tak v podstatě určí 

vůli stran, i kdyţ jen na návrh, coţ lze vnímat na jednu stranu i neblaze. I toto pravidlo 

se nese v duchu zásady priority platnosti právních jednání. Praktickou aplikaci najde 

toto ustanovení například v případě lichvy. Místo toho, aby bylo jednání prohlášeno za 

neplatné a úvěrovaný byl donucen z titulu neplatné smlouvy vše vrátit, můţe soud výši 

hrubého nepoměru sníţit a právní jednání tak udrţet v platnosti
54

. 

Co se týče náhrady škody způsobené neplatným právním jednáním, NOZ v § 

579 odst. 2 stanoví, ţe kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho 

vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla. Zde se dle názoru autorky otevírá prostor 

pro polemiku, zda omezení okruhu aktivně legitimovaných je přínosem či ne. Náhradu 

škody uţ tedy nebudou moci poţadovat i třetí osoby, jak tomu bylo doposud. Obdobně 

jako u relativní neplatnosti v ObčZ je i v NOZ dále stanoveno, ţe způsobil-li někdo 

neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost (to se týká jen relativní 

neplatnosti) nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu. To se plně 

slučuje se zásadou, ţe nikdo nesmí těţit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu, 

jeţ je vyjádřena v § 6 odst. 2 NOZ. 

 

2.3 Neplatnost relativní 

2.3.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

 Případy absolutní neplatnosti jsou taxativně vyjmenovány v § 40a ObčZ. 

Základním důvodem odlišování absolutní a relativní neplatnosti je zásada autonomie 

vůle soukromoprávních subjektů vzhledem k následku, kterého se vada právního úkonu 

týká. S tím souvisí také účel absolutní a relativní neplatnosti. Účelem absolutní 

neplatnosti je především ochrana společnosti a dotýká se zpravidla více osob, přičemţ 

s ohledem na povahu vady je nemyslitelné, aby byl právní úkon povaţován za platný. 

Naproti tomu vady způsobující relativní neplatnost se dotýkají pouze konkrétní osoby. 

Přitom je zájem na existenci takového právního úkonu z důvodu právní jistoty třetích 
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osob. Zároveň však není moţné osobu dotčenou takovým právním úkonem zbavit jejich 

práv.
55

  

Hlavní rozdíl oproti neplatnosti absolutní je ten, ţe relativní neplatnost nenastává 

přímo ze zákona. Relativně neplatný právní úkon působí právní následky jako platný aţ 

do doby, neţ je neplatnost namítnuta či prohlášena příslušným orgánem
56

. Není třeba se 

relativní neplatnosti dovolávat ve zvláštním soudním sporu, stačí se jí dovolat 

mimosoudně projevem adresovaným ostatním účastníkům právního úkonu. V ideálním 

případě ostatní účastníci neplatnost uznají a k ţádnému sporu nedojde. Případně lze 

otázku relativní neplatnosti v soudním řízení řešit jako otázku předběţnou
57

.  Relativní 

neplatnost nastává tedy jejím jednostranným uplatněním, tedy v okamţiku, kdy projev 

toho, který je neplatností dotčen a jenţ se jí domáhá, dojde druhému účastníku právního 

úkonu. Nejvyšší soud upřesňuje, ţe „Dovolání se relativní neplatnosti je právním 

úkonem. Projev vůle, kterým se účastník relativní neplatnosti dovolává, musí vyjadřovat 

jak skutečnost, že jde o uplatnění relativní neplatnosti, tak i vadu právního úkonu, která 

v dané věci jeho relativní neplatnost způsobila. Zákon ponechává uplatnění relativní 

neplatnosti na vůli osoby dotčené vadným právním úkonem. Nepostačí přitom, pokud na 

tuto neplatnost v soudním řízení pouze upozorní, to ještě neznamená, že se relativní 

neplatnosti dovolává“
58

. Podle soudní praxe ţalobu na určení neplatnosti právního 

úkonu či na odstoupení od smlouvy lze povaţovat za domáhání se relativní neplatnosti. 

Není vyloučeno ani domáhání se neplatnosti formou protinávrhu či formou námitky 

coby obrany proti podané ţalobě.
59

 

K relativní neplatnosti soud nepřihlíţí z úřední povinnosti, nýbrţ jen na návrh. 

Návrh můţe podat ten, kdo je neplatným právním úkonem dotčen, přičemţ to nemusí 

být jen samotný subjekt právního úkonu, ale i ten kdo byl ve svých právech zkrácen a 

stojí vně právního úkonu. Dovolat neplatnosti se dotčený musí vůči všem ostatním 

účastníkům právního úkonu. Pokud například jeden z manţelů prodal dům, jenţ byl 

součástí společného jmění manţelů, musí se druhý manţel dovolat jeho neplatnosti 
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ţalobou podanou jak proti kupujícímu, tak proti svému manţelovi
60

. Právo dovolat se 

relativní neplatnosti se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě běţící ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé, a to navzdory tomu, ţe se nejedná o právo 

majetkové
61

. Zákon výslovně vyjadřuje zákaz dovolání se relativní neplatnosti tím, kdo 

ji i bez svého zavinění sám způsobil. 

Jestliţe se oprávněný subjekt relativní neplatnosti nedovolá, je právní úkon 

platný, jako kdyby byl bezvadný, a tento stav musí být všemi, včetně státních orgánů 

respektován. To platí i v případě, kdy došlo na základě takto vadného úkonu k zápisu do 

katastru nemovitostí či jiného veřejného rejstříku
62

. 

Dále se relativní neplatnost liší v tom, ţe neplatnost právního úkonu pomine, 

byl-li účastníkem, jenţ byl neplatností dotčen, dodatečně schválen nebo důvod 

neplatnosti dodatečně odpadl anebo se ho oprávněný nedovolal, pročeţ se relativní 

neplatnosti uţ nelze s úspěchem dovolat. O následcích (bezdůvodné obohacení, náhrada 

škody) relativní neplatností právního úkonu a částečné neplatnosti platí to samé jako u 

absolutní neplatnosti. Účinky relativní neplatnosti, pokud byla uplatněna, stejně jako u 

absolutní nastávají ex tunc. 

2.3.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, po nabytí účinnosti NOZ bude hrát prim relativní 

neplatnost právního jednání. Bude se jednat o případy, kdy je neplatnost zákonem 

stanovena na ochranu zájmu určité osoby, a pak se této relativní neplatnosti budou moci 

dovolat pouze tyto osoby. I proto NOZ v § 1755 obsahuje kogentní „ochranné“ 

ustanovení, ţe vzdá-li se strana všeobecně námitek proti platnosti smlouvy, nepřihlíţí se 

k tomu. Zákon tak předpokládá, ţe strany zpravidla neví, jaké následky takové 

všeobecné vzdání se námitek má a chrání je. Oproti tomu konkrétní vzdání se námitek 

proti platnosti moţné je. 

NOZ v § 586 praví, ţe „…může vznést námitku neplatnosti…“. K tomu je třeba 

dodat, ţe ne ve všech případech je vhodný výraz „vznést námitku“, neboť tento procesní 
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úkon vyţaduje, aby nejprve proti namítající osobě byla podána ţaloba. Zajisté ale budou 

existovat situace, kdy ţádná ţaloba podána nebude, a přece osoba chráněná neplatnost 

uplatní, a to podáním vlastní ţaloby na určení neplatnosti právního jednání nebo 

námitkou vůči subjektům právního jednání. Přitom můţe jít jak o jednání, kdy ona 

osoba sama jednala s druhou stranou (např. situace omylu), tak o jednání, kdy jednal 

někdo jiný s osobou třetí (např. opomenutí druhého manţela viz § 714 odst. 2 NOZ).
63

 

K relativní neplatnosti tak soud nepřihlíţí z úřední povinnosti, a je tedy na 

oprávněné osobě, aby ji sama uplatnila. Nestane-li se tak, povaţuje se právní jednání za 

platné (viz § 586 odst. 2 NOZ). Neplatnost právního jednání nastane teprve, aţ kdyţ ji 

soud závazně vysloví, a to s účinky ex tunc, tj. od okamţiku, kdy bylo právně jednáno, a 

bude se na něj poté hledět jako na neučiněné
64

. Právo dovolat se relativní neplatnosti se 

promlčuje v obecné promlčecí lhůtě tří let
65

. 

 V souvislosti s relativní neplatností je nutno zmínit konvalidaci, kterou NOZ 

stejně jako ObčZ umoţňuje pouze v případech relativní neplatnosti. Lze se s ní setkat na 

příklad v případě jednání osoby, jejíţ svéprávnost byla omezena, které lze zhojit 

schválením opatrovníkem (§ 65 odst. 2 NOZ), či v ustanovení § 582, kde neplatnost 

právního jednání pro nedostatek formy lze zhojit tak, ţe strany svému jednání dodatečně 

dodají zákonem poţadovanou nebo sjednanou formu. Konverze je upravena obdobně 

jako v ObčZ, a sice v § 575 NOZ jenţ stanoví: „Má-li neplatné právní jednání 

náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání, pokud 

je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby“
66

. 

V §§ 580 a následujících NOZ jsou obsaţeny tzv. hlavní důvody neplatnosti, 

tedy v duchu NOZ důvody relativní neplatnosti. Mimo to jsou porůznu v zákoně 

rozmístěny i další důvody (např. § 1315, § 1493, § 1796). 
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2.4 Německá úprava 

 

 Podobně jako naše úprava přičítá německé právo dle závaţnosti vady vadným 

právním jednáním různé následky. 

2.4.1 Nichtigkeit 

 

 V doslovném překladu do češtiny nicotnost je spojována se zvláště těţkými 

vadami právního jednání. Nicotnost dle BGB působí vůči všem, tj. od počátku 

nevyvolává vůči nikomu ţádné právní následky. Nicotnost zásadně nelze zhojit, pouze 

ve výjimečných případech zákon předpokládá zhojení při nedostatku formy, např. 

v případě nedostatku písemné formy ručitelského prohlášení je vada zhojena tím, ţe 

ručitel splní zajištěný dluh (§ 766 BGB) či nedostatek písemné formy darovacího slibu 

je zhojen poskytnutím slíbeného plnění (§ 518 BGB). Kromě toho v konkrétních 

případech můţe uplatnění nicotnosti právního jednání porušovat zásadu dobré víry, coţ 

má za následek, ţe se na právní úkon musí hledět jako na platný (§ 242 BGB). Tento 

princip lze demonstrovat na následujícím příkladu.
67

 

 Senilní osoba A prodala na podnět svého syna pozemek osobě B. Brzo na to syn 

po A dědil a ţaloval B na vydání pozemku, jelikoţ A byl toho času nesvéprávný. 

V řízení bylo zjištěno, ţe syn o nesvéprávnosti svého otce A jiţ tehdy věděl. V tomto 

případě je nutno s odkazem na § 242 BGB chránit dobrou víru osoby B a sankcionovat 

synovo chování tím, ţe prodej pozemku bude nadále platný a synovi tak nevznikne 

ţádný nárok na vydání pozemku.
68

 

 V BGB je upraven také institut částečné nicotnosti, a to tak, ţe pokud je část 

právního jednání nicotná, je nicotné celé právní jednání, nelze-li předpokládat, ţe by 

bylo učiněno i bez nicotné části (§ 139 BGB). Daná nicotná část ovšem musí být 

oddělitelná od bezvadného zbytku, jenţ můţe existovat sám o sobě. Toto pravidlo se 

pouţije jen v případě, kdy neexistuje jiná dohoda stran. Mezeru v právním jednání, 

která vznikne po nicotné části, je třeba zaplnit rozšiřujícím výkladem či pouţitím 

dispozitivního ustanovení zákona. 

 Zcela shodná s českou úpravou je pak úprava konverze nicotného právního 

úkonu dle § 140 BGB. Nejprve je vţdy nutno výkladem zjistit, zda je právní jednání 
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skutečně nicotné a pak teprve přistoupit ke konverzi. Výklad má tak přednost před 

konverzí, třebaţe hranice mezi nimi není zřetelná
69

. Stejné pravidlo platí i v českém 

právním řádu. Odborná literatura praví, ţe rozdíl mezi výkladem a konverzí tkví v tom, 

ţe výkladem zjišťujeme skutečnou vůli jednajícího, kdeţto konverze spočívá 

v hypotetické vůli jednajícího
70

. 

 Nicotným právní jednání zůstává i tehdy, pokud důvod nicotnosti odpadne. 

Německé právo nicméně zná institut potvrzení (Bestätigung) nicotného právního 

jednání dle § 141 BGB. Jednající strany mohou prohlásit, ţe na právní jednání hledí 

jako na bezvadné a chtějí se jím řídit. Takové potvrzení se ovšem musí posuzovat jako 

nové jednání. Strany tedy musejí učinit nové právní jednání a přitom se vyvarovat 

důvodů nicotnosti. Nové jednání musí splňovat veškeré poţadavky potvrzovaného 

právního jednání. U jednání, na něţ nejsou kladeny ţádné poţadavky ohledně formy, 

můţe k potvrzení dojít i konkludentním chováním, např. plněním smlouvy či její 

změnou, ale z okolností musí být bezpochyby zřejmé, ţe si strany potvrzení přejí. 

Potvrzení nemá zpětné účinky. Právní jednání je bezvadné a vyvolává právní následky 

od okamţiku potvrzení (ex nunc), BGB ale obsahuje ustanovení, které můţe potvrzení 

dát omezený zpětný účinek, kdyţ podpůrně stanoví, ţe v pochybnostech si strany mají 

vzájemně vydat to, co by byly nabyly, kdyby bylo jednání od počátku bezvadné.
71

  

 Jako příklady nicotnosti dle BGB lze uvést: 

 nesvéprávnost jednajícího (§ 105) 

 duševní porucha jednajícího (§105) 

 známá vnitřní výhrada (§ 116) 

 nedostatek formy (§ 125) 

 rozpor se zákonem (§ 134) 

 rozpor s dobrými mravy (§ 138) 

 lichva (§ 138) 
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2.4.2 Anfechtbarkeit 

 

Dalším institutem, který BGB pouţívá, je Anfechtbarkeit, neboli v doslovném 

překladu napadnutelnost. Takové právní jednání je od počátku platné a účinné, ovšem 

lze jej napadnout a způsobit tím, ţe se na právní jednání od počátku hledí jako na 

nicotné (§ 142 BGB). Zda k napadení právního jednání dojde či ne, závisí plně na vůli 

osoby, která je k napadení oprávněna. Od napadnutelnosti ve smyslu §§ 119 – 124 

BGB, coby obecného následku určitých vad právního jednání, je třeba odlišit 

napadnutelnost dluţníkova právního jednání kvůli zkrácení věřitele, která odpovídá 

českému institutu odporovatelnosti, respektive relativní neúčinnosti. 

 Právní jednání je napadnutelné, pokud jsou splněny tři předpoklady – napadení 

je přípustné, existuje důvod pro napadení a je dodrţena lhůta pro napadení
72

. 

 V zásadě je napadení přípustné u všech právních jednání. Dokonce se ani nutně 

nepředpokládá, ţe je právní jednání bezvadné, tj. vyvolává právní následky, coţ se 

můţe zdát nelogické, protoţe napadení cílí právě na odstranění právních následků 

právního jednání. Je tomu tak ale proto, ţe dokazování důvodu napadnutelnosti můţe 

být jednodušší neţ prokázání jiného důvodu neúčinnosti. Napadení se stejně jako 

nicotnost můţe omezit i jen na část právního jednání. Zda takové částečné napadení 

povede k nicotnosti celého právního jednání, se posoudí dle úpravy částečné nicotnosti. 

 Důvody pro napadení jsou v BGB striktně vymezeny: 

 omyl (§ 119) 

 chybné doručení projevu vůle (§ 120) 

 bezprávná výhruţka či lest (§ 123) 

Existence důvodů pro napadení se musí u kaţdého právního jednání posuzovat 

samostatně, tzn. jak u závazkového právního jednání, tak u dispozičního právního 

jednání, neboť dle německého principu abstrakce napadení závazkového jednání 

nezbavuje právních účinku dispoziční jednání. Můţe se tak například stát, ţe prodejce, 

který omylem udal niţší cenu, můţe kupní smlouvu napadnout, ale to se nedotkne 

převodu vlastnictví věci, který ani nelze napadnout zvlášť, jelikoţ samotný není tímto 

omylem dotčen. Samozřejmě se vyskytují i opačné situace, zejména v případě uţití lsti 
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či bezprávné výhruţky, kdy jedna okolnost umoţňuje napadnout dispoziční i závazkové 

jednání, protoţe jak smlouvy, tak převodu práva bylo dosaţeno lstí či výhruţkou. 

Německá právní teorie nazývá tento stav identitou vad (Fehleridentität).
73

  

Lhůty pro napadení jsou prekluzivní, takţe po jejich uplynutí právo napadnout 

dané právní jednání zaniká. V případě omylu či chybného doručení musí oprávněný 

právní jednání napadnout bez zbytečného odkladu potom, co se o důvodu napadení 

dozvěděl (§ 121). Objektivní lhůta je pak 10 let od projevení vůle. Pokud jde o lest a 

bezprávnou výhruţku, činí subjektivní lhůta jeden rok, přičemţ v případě lsti počíná 

běţet okamţikem zjištění lsti oprávněným a v případě bezprávné výhruţky okamţikem 

skončení nátlaku (§ 124). Objektivní lhůta je také 10 let. 

Právo napadnout právní jednání náleţí tomu, kdo učinil napadnutelný projev 

vůle, nebo v jehoţ zastoupení tak bylo učiněno, a přechází na právního nástupce 

oprávněného. K napadení dojde prohlášením vůči odpůrci (Anfechtungsgegner). Toto 

prohlášení nevyţaduje ţádnou zvláštní formu, a to ani v případě, kdy napadené právní 

jednání je formální. Z obsahu prohlášení musí vyplývat, ţe právní jednání má být se 

zpětnými účinky odstraněno. Slovo „napadení“ se v něm vyskytovat nemusí, ale vůle 

napadnout právní jednání musí být jednoznačná. Oprávněný tak nemůţe napadnout 

kupní smlouvu a zároveň poţadovat náhradu škody z ní, protoţe právní následky těchto 

dvou úkonů se vylučují (náhrada škody předpokládá platnou smlouvu). Přípustné je ale 

tzv. eventuální napadení, tedy napadení pro případ, ţe nárok na náhradu škody 

uplatněný přednostně neobstojí
74

. V prohlášení musí být také uveden důvod napadení, 

který nesmí být dodatečně měněn.
75

 

Kdo je odpůrcem, se určí podle druhu právního napadeného jednání. U smlouvy 

je to druhá smluvní strana. V případě více smluvních stran musí napadení směřovat vůči 

všem ostatním stranám. Co se týče jednostranných právních jednání, u adresovaného 

(výpověď) je odpůrcem jeho příjemce, u neadresovaného pak kdokoli, kdo na základě 

právního jednání přímo získal právní výhodu. 

Jak jiţ bylo výše řečeno, úspěšné napadení má za následek, ţe se na právní 

jednání hledí jako na od počátku nicotné a jeho právní účinky jsou tak zpětně potřeny. 

Pokud je napaden závazkový právní úkon (kupní smlouva), odpadají zpětně nároky z ní 
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vzešlé (např. nároky z prodlení) a pokud na základě smlouvy jiţ bylo plněno, vyrovnají 

se strany dle ustanovení o bezdůvodném obohacení. Je-li napaden dispoziční úkon 

(převod předmětu koupě), má převodce nárok na vydání věci coby její vlastník, jelikoţ 

vlastnické právo nabyvatele zpětně odpadlo.
76

 

Napadení je vyloučeno, pokud oprávněný napadnutelné právní jednání potvrdí, 

tedy dá najevo, ţe o napadnutelnosti ví, ale chce se daným právním jednáním řídit. Na 

rozdíl od potvrzení nicotného právního jednání nepředstavuje potvrzení napadnutelného 

nové právní jednání, nýbrţ vzdání se práva napadnout. Děje se tak neformálním, avšak 

adresovaným projevem vůle.
77

 

2.4.3 Schwebende Unwirksamkeit 

  

 Nejvhodnější překlad tohoto termínu by patrně zněl kolísavá neúčinnost. 

Zjednodušeně řečeno lze tento institut chápat jako přechodný stav, z kterého se vyvine 

buď perfektní, anebo neúčinné právní jednání
78

. Zákon v jistých případech stanoví, ţe 

k účinnosti daného právního jednání je potřeba schválení třetí osoby (např. zákonný 

zástupce či zastoupený), coţ můţe splňovat kontrolní či ochrannou funkci. Dokud není 

schválení uděleno, je právní jednání neúčinné a nevyvolává zamýšlené právní následky. 

Aby se tato perioda nejistoty zkrátila, předpokládá BGB v některých případech moţnost 

vyzvat osobu, která je ke schválení oprávněna, aby se rozhodla. Pokud není schválení 

v určité lhůtě uděleno (zpravidla dva týdny), platí, ţe bylo odepřeno. V případě 

odepření či domněnky odepření je právní jednání definitivně neúčinné. V opačném 

případě je účinné ex tunc.
79

 

Nejdůleţitějšími případy kolísavé neúčinnosti jsou: 

 uzavření smlouvy nezletilým (§ 108) 

 uzavření smlouvy zástupcem bez plné moci (§ 177) 

 jednatelství bez příkazu (§ 185) 
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2.4.4 Relative Unwirksamkeit 

 

 Pokud je právní jednání neúčinné jen vůči určité osobě a vůči ostatním účinné, 

hovoří BGB o relativní neúčinnosti. Tou je určitým osobám poskytnuta ochrana před 

jednáním, které porušuje zákaz zcizení věci, jenţ je zakotven v §§ 135 a 136. První 

z paragrafů upravuje zákaz zcizení přímo ze zákona a druhý na základě úředního 

rozhodnutí, kterým nejčastěji bude předběţné opatření či zabrání věci při výkonu 

rozhodnutí. Problematiky relativní neúčinnosti se dotýká i § 137 BGB, který upravuje 

soukromoprávní zákaz zcizení a stanoví, ţe právo disponovat se zcizitelnými právy 

nelze vyloučit ani omezit právním jednáním. To má chránit právní jistotu, respektive 

důvěru v převoditelnost předmětu. Přípustné je ovšem učinit závazkové právní jednání, 

které zakazuje s daným právem disponovat. Porušení takového zákazu má ovšem za 

následek pouze povinnost k náhradě škody, nikoliv neúčinnost převodu. 

Ochrana osoby, jeţ se můţe relativní neúčinnosti dovolat, je ovšem omezena 

ochranou práv třetích osob nabitých v dobré víře. Pokud by tedy dotyčný předmět byl i 

přes zákaz zcizení převeden na další osobu, která o tomto zákazu nevěděla a ani 

nemohla vědět, nabyla by ona třetí osoba vlastnické právo i vůči osobě, jenţe je 

zákazem zcizení chráněna.  

 Vzhledem k tomu, ţe relativní neúčinnost slouţí k ochraně konkrétní osoby, 

musí jí být také umoţněno se této ochrany vzdát, a to buď předem daným, nebo 

dodatečným schválením daného jednání.
80
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3 Vady vůle 
 

 Náleţitostí vůle jednající osoby je svoboda a váţnost při zachování absence 

omylu a tísně.
81

 

 

3.1 Svoboda vůle 

3.1.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

 Svobodou vůle se rozumí svoboda vzniku konkrétního rozhodnutí a svoboda 

projevu vůle. Svobodu lze v tomto případě definovat jako absenci vnějších vlivů, které 

jednajícího zbavují volnosti se rozhodnout, zda určitý projev vůle učiní či neučiní, nebo 

tuto jeho moţnost nepřiměřeně omezují. Teorie tradičně rozeznává dva druhy 

takovýchto vnějších vlivů, a to fyzické donucení (vis absoluta) a bezprávní výhruţku 

(vis compulsiva).
82

 

 V případě fyzického donucení není vůle vůbec dána a jde tak z pohledu teorie o 

nicotný právní úkon, avšak ObčZ s ní spojuje absolutní neplatnost
83

. Fyzické donucení 

se v praxi vyskytuje minimálně, jelikoţ se jím nerozumí výhruţka fyzickým násilím, 

nýbrţ přímo pouţití fyzického násilí k vyvolání takového projevu (př. pohyb hlavou, 

nadrogování), který by byl povaţován za projev vůle. Nezáleţí na tom, zda násilí 

pochází od jiného účastníka právního úkonu nebo od třetí osoby. Rovněţ není rozhodné, 

zda ostatní účastníci právního úkonu o fyzickém donucení jiného účastníka věděli, či 

nikoliv.
84

  

Bezprávní výhruţka, jejímţ následkem je také absolutní neplatnost právního 

úkonu, se v praxi můţe přihodit daleko častěji. Jedná se o donucení psychickým 

nátlakem a zahrnuje právě i případy hrozby fyzickým násilím. Můţe pocházet buď od 

jiného účastníka prvního úkonu, nebo od třetí osoby, o čemţ však jiný subjekt právního 
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úkonu věděl či musel vědět a vyuţil toho
85

. Aby způsobila neplatnost právního úkonu, 

musí bezprávní výhruţka splňovat jisté předpoklady. Za prvé to musí být výhruţka 

protiprávní (neboli bezprávní). Nejedná se tedy o případy, kdy někdo někomu hrozí 

něčím, co má právo udělat, např. výhruţka prodlévajícímu dluţníku, ţe věřitel uplatní 

nárok u soudu. Avšak i oprávněná výhruţka by se stala protiprávní, pokud by jí bylo 

vynucováno něco, co s danou výhruţkou vůbec nesouvisí. Tak například by jedna osoba 

vyhroţovala druhé, ţe na ni podá trestní oznámení pro trestný čin, kterého se druhá 

osoba skutečně dopustila, pokud první osobě neprodá určitou věc, kterou jí jinak prodat 

nechce. Samozřejmě je bezprávní výhruţka něčím, co je jiţ samo o sobě protiprávní, 

jako třeba zlámání nohou. Za druhé musí výhruţka dosahovat takové intenzity, aby u 

dotčené osoby vyvolala důvodnou bázeň, coţ se posuzuje individuálně s ohledem na 

poměry jednající osoby a konkrétní okolnosti hrozby. Neplatnost by nevyvolala 

výhruţka, které by dotčená osoba podlehla jen kvůli své nepřiměřené bázlivosti či 

nevědomosti. Za bezprávnou výhruţku tak soudní praxe nepovaţovala například 

vynucení uzavření smlouvy tím, ţe ţalobce přerušil dodávku teplé vody do bytu 

ţalovaného, aniţ by přerušil dodávku vody studené
86

. Opačně by bylo nutno případ 

hodnotit, pokud by donucující osoba o extrémní bázlivosti druhé osoby věděla a vyuţila 

toho
87

. Dále je třeba, aby byla bezprávní výhruţka adresována tomu, jehoţ právní úkon 

se vynucuje nebo, dle judikatury, osobám jemu blízkým
88

. Můţe se však týkat i osoby 

jiné, např. rodinného příslušníka. V neposlední řadě bezprávní výhruţka musí být 

v příčinné souvislosti s učiněným právním úkonem.
89

 

3.1.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

NOZ se svým pojetím následků nesvobody vůle diametrálně liší. Zatímco 

dosavadní právní úprava spojuje vis absoluta i vis compulsiva s absolutní neplatností, 

NOZ jejich následky zásadně rozlišuje. V případě fyzického donucení jde na základě § 
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551 NOZ o zdánlivé právní jednání, jelikoţ chybí vůle jednající osoby, coby definiční 

znak právního jednání. 

Jinak tomu je v případě bezprávní výhruţky, kterou NOZ na rozdíl od ObčZ 

výslovně upravuje v § 587: „Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného 

nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího 

nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuţ bylo vyhroţováno, jeho důvodnou 

obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.“ Takové právní jednání je tedy 

sankcionováno relativní neplatností, které se můţe dovolat osoba, jíţ je vyhroţováno. 

Zákonodárce se tím vrací k římsko-právní zásadě „i kdyţ donucen, přece jen to chtěl“, 

která operuje s myšlenkou, ţe i jednání, ke kterému byl jednající donucen, mu můţe být 

nějakým způsobem prospěšné a má být tedy na něm, aby se rozhodl, zda právní jednání 

zneplatní. Automatické sankcionování absolutní neplatností by představovalo zbytečné 

zasahování do zásady autonomie vůle. Dle Zuklínové
90

 lze však o správnosti tohoto 

pojetí pochybovat vzhledem k velkému důrazu celosvětově kladenému na všestrannou 

ochranu lidské osobnosti. Ochranu ovlivněné osoby také zvyšuje odstavec 2 téhoţ 

paragrafu, který stanoví povinnost k náhradě újmy toho, kdo přivedl jiného k právnímu 

jednání hrozbou nebo lstí. Ze znění tohoto ustanovení „nahradí vţdy újmu z toho 

vzniklou“ lze dovodit, ţe nárok na náhradu újmy budou mít pravděpodobně i osoby 

třetí, kterým takto vznikla újma, nejen účastníci právního jednání. 

3.1.3 Německá úprava 

 

 Německá právní věda se rovněţ zabývá pojmy vis absoluta a vis compulsiva. 

Případy fyzického donucení německá jurisprudence stejně jako NOZ vůbec nepovaţuje 

za právní jednání, protoţe nedošlo k ţádnému projevu vůle. V těchto situacích chybí 

vůle jednat (Mangel des Handlungswillens), protoţe jednání povaţované za projev vůle 

vůbec nebylo chtěno. Jsou to tedy typické případy vedení ruky či ovlivnění jednající 

osoby hypnózou.
91

 

 Bezprávní výhruţku (widerrechtliche Drohung) upravuje § 123 BGB. Jejím 

negativním následkem je moţná napadnutelnost právního jednání. Bezprávní výhruţku 
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německá judikatura definuje jako hrozbu újmou pro případ neučinění poţadovaného 

projevu vůle
92

. Újma nemusí být těţká, ani nemusí postihovat přímo jednajícího. Není 

podstatné, zda je hrozba objektivně způsobilá někoho pohnout k právnímu jednání, 

ovšem musí být způsobilá v něm vyvolat pocit tísně (Zwangslage), například kdyţ 

zaměstnanec hrozí spácháním sebevraţdy, pokud zaměstnavatel nestáhne výpověď. 

Není ani rozhodující, zda výhruţka pochází od protistrany či osoby třetí. Hrozící musí 

mít ovlivnění vůle jednajícího buď přímo v úmyslu, nebo si být alespoň vědom 

moţnosti jejího ovlivnění. Mezi výhruţkou a právním jednáním musí existovat příčinná 

souvislost. Vţdy je na osobě, která chce právní jednání napadnout, aby prokázala, ţe 

bez výhruţky by jej neučinila.
93

 

 BGH judikoval, ţe o bezprávní výhruţku nejde v případě pouhého vyuţití 

skutečné nebo domnělé tísně jednajícího bez vyslovení hrozby, kdy je například vyuţito 

strachu jednajícího z podání trestního oznámení k vymoţení ručitelského prohlášení. 

Takové právní jednání by se posoudilo jako nicotné pro rozpor s dobrými mravy.
94

 

 Německý zákon stejně jako v tuzemské úpravě vyţaduje protiprávnost 

(bezprávnost) výhruţky. Ta můţe být zaloţena tím, ţe se vyhroţuje něčím 

protiprávním, tedy něčím, co odporuje zákonu, smlouvě či dobrým mravům (zapálení 

domu). Dále můţe spočívat v protiprávnosti sledovaného účelu, takţe poţadované 

právní jednání odporuje zákonu či dobrým mravům. Konečně německá teorie hovoří o 

„neadekvátnosti prostředku a účelu“, kdy kaţdé samo o sobě je právně nezávadné, ale 

ve spojení, resp. uţití této výhruţky k tomuto cíli, je jiţ protiprávní. Jedná se o ty 

případy, kdy je vynucováno něco, co s danou výhruţkou vůbec nesouvisí.
95

 

 Osoba, která právně jednala pod vlivem výhruţky, musí dané jednání napadnout 

v prekluzivní lhůtě jednoho roku počínající běţet od okamţiku skončení tísně 

jednajícího. Děje se tak prohlášením vůči odpůrci, kterým zpravidla bude protistrana. 

Objektivní lhůta činí 10 let od učinění projevu vůle. Oprávněný můţe k napadení 

přistoupit i potom, co uţil k úpravě právních poměrů jiné prostředky (např. odstoupení 

od smlouvy, náhrada škody, moderační právo soudu)
96

. Účinkem napadení je nicotnost 
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právního jednání ex tunc. Vzhledem k tomu, ţe jednající je obětí výhruţky, nemá vůči 

nikomu ţádnou povinnost k náhradě škody, jak tomu je v případě napadení pro omyl. 

  

3.2 Vážnost vůle 

 

Váţnost vůle, znamená, ţe jednající chce právní účinky vyvolat
97

. Neváţně 

učiněné projevy se pouze zdají být projevy vůle, ve skutečnosti tu však vůle není, nebo 

je skutečná vůle jiná
98

. Řadíme sem úkony provedené ţertem, ve hře, na divadle atp., 

dále úkony simulované a dále případy tzv. vnitřní výhrady. S nedostatkem váţnosti vůle 

zákon pojí absolutní neplatnost, ačkoli teoreticky se podobně jako v případě vis absoluta 

vůbec o právní úkon nejedná. Jestliţe však neváţnost právního úkonu druhé straně 

nemohla být známa, je třeba chránit právní jistotu a dobrou víru druhé strany. Nejvyšší 

soud k tomu uvádí: „V případě pochybností o charakteru posuzovaného jednání (t.j. zda 

bylo míněno vážně nebo zda se jednalo pouze o žert) je s ohledem na požadavek právní 

jistoty třeba přičíst fakt této nejasnosti k tíži toho, kdo ji svým jednáním způsobil.
99

“  

NOZ v souladu s civilněprávní teorií pojí nedostatek váţnosti vůle se zdánlivostí 

právního jednání (§ 552 NOZ). Musí se jednat o zjevně neváţnou vůli, čímţ chce 

zákonodárce zdůraznit, ţe sem nespadají případy mentální rezervace, která z hlediska 

perfekce právního jednání nemá význam
100

. 

Simulovaný (předstíraný) právní úkon je takový úkon, který má působit jako 

váţně míněný, ač tomu tak ve skutečnosti není. Jedna ze stran či obě strany tedy 

vědomě jednají bez váţné vůle. Simulovaný právní úkon je neplatný v případě, ţe se 

simulace dopouští obě strany. Pokud právní úkon simuluje jen jedna ze stran, je svým 

úkonem vázána, neboť je nutno chránit dobrou víru ostatních
101

. Podobným případem je 

právní úkon učiněný s vnitřní výhradou neboli mentální rezervací, která je chápána jako 

právní úkon učiněný s vnitřním přáním, aby nenastaly normální právní následky tohoto 
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úkonu. K vnitřní výhradě se nepřihlíţí a takový právní úkon je platný, ledaţe adresát o 

vnitřní výhradě věděl, tehdy by se to posoudilo jako společná simulace
102

. 

Se simulací souvisí tzv. disimulace, kdy je simulovaným právním úkonem 

zastírán jiný právní úkon, který je míněn váţně. V tomto případě je simulovaný, 

zastírající právní úkon neplatný a disimulovaný, tedy zastřený, je platný, odpovídá-li to 

vůli účastníků a jsou-li splněny všechny zákonem stanovené náleţitosti. Je nabíledni, ţe 

zastřený právní úkon tyto náleţitosti často splňovat nebude, protoţe bude například v 

rozporu se zákonem či bude zákon obcházet. Typickým příkladem je uzavření kupní 

smlouvy „na oko“, ačkoli šlo stranám o darování, aby se vyhnuly darovací dani. 

V případě nemovitosti soudní praxe dovodila, ţe „pokud účastníci uzavřeli simulovanou 

písemnou kupní smlouvu ohledně nemovitosti, kterou chtěli zastřít darování této 

nemovitosti, není darovací smlouva platná, pokud nebyla uzavřena písemně a z jejího 

znění není zřejmé, že šlo o darování.
103

“ Na podstatných náleţitostech darovací 

smlouvy je totiţ třeba trvat bez ohledu na to, zda to je či není zastřený právní úkon
104

. 

Neplatnosti zastírajícího právního úkonu se však nelze dovolávat vůči účastníku, který 

jej za takový nepovaţoval, a to z důvodu ochrany dobré víry tohoto účastníka
105

. Dle 

judikatury můţe být zastřeným právním úkonem smlouva téhoţ typu jako smlouva 

zastírající, jejíţ podmínky, např. cena, jsou rozdílné od podmínek v simulované 

smlouvě
106

. 

NOZ řeší disimulaci v ustanoveních o výkladu právních jednání. Konkrétně v § 

555 odst. 2, který stanoví, ţe má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní 

jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Tedy podobně jako v ObčZ bude právně 

relevantní jednání zastřené, které však nezřídka bude trpět nějakou vadou
107

. 
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3.2.1 Německá úprava 

 

 Nedostatku váţnosti projevu vůle se věnuje § 118 BGB. Podle něj projev vůle, 

který není míněn váţně, je nicotný, pokud byl učiněn v očekávání, ţe nedostatek 

váţnosti bude adresátem rozpoznán. Pokud ho ovšem adresát v dobré víře vezme váţně, 

má právo na náhradu škody, která mu tím byla způsobena. Příkladem můţe být situace, 

kdy zaměstnavatel dal zaměstnanci na oko výpověď, jen aby uchlácholil rozčileného 

zákazníka, přičemţ počítá s tím, ţe zaměstnanec si je toho vědom. Ten ale výpověď 

vezme váţně, aniţ by za to mohla jeho nedbalost. Výpověď je dle § 118 nicotná, a 

pokud zaměstnanec jiţ podnikl kroky související s nalezením nového místa, má nárok 

na náhradu nákladů s tím spojených. Pokud jednající osoba pozná, ţe adresát vzal její 

prohlášení váţně, musí mu bez odkladu osvětlit, ţe váţně míněno není. Pokud tak 

neučiní, bude svým projevem vůle vázána. Ve většině případů je však neváţnost vůle 

adresátem ihned rozpoznána, čímţ pádem vůbec nejde o projev vůle.
108

 

Vnitřní výhrada (geheimer Vorbehalt) odpovídá situacím, kdy jednající chce, 

aby vznikl dojem plnohodnotného právního jednání, ovšem nepřeje si, aby platil. Jeho 

jednání tedy dle právní teorie chybí vůle vyvolat právní následky (Mangel des 

Geschäftswillens)
109

. Toto výslovně upravuje § 116 odst. 1 BGB tak, ţe právní jednání 

učiněné s vnitřní výhradou, není nicotné, respektive se k vnitřní výhradě nepřihlíţí. 

Druhá věta pak stanoví, ţe právní jednání je nicotné, pokud protistrana o vnitřní 

výhradě věděla. 

Tyto principy lze v praxi demonstrovat takto: Osoba A ví, ţe B, kterého nesnáší, 

chce v aukci vydraţit jistý obraz. Aby ho naštval, učiní hned zkraje vysokou nabídku, 

ačkoli o obraz zájem nemá. Naproti očekávání je mu udělen příklep, přičemţ se nemůţe 

odvolávat na to, ţe neměl v úmyslu obraz koupit. Pokud by ale draţitel věděl, ţe A 

obraz koupit nechce, byla by nabídka A nicotná a obchod by nevznikl.
110

 

Simulované první jednání (Scheingeschäft), které je upraveno v § 117 BGB, je 

nicotné, pokud je simulováno oběma stranami. Také v tomto případě chybí vůle stran 

vyvolat právní následky. Spolupráce obou stran je hlavním znakem simulovaného 

                                                 
108

KÖHLER, Helmut. BGB, allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 23. Aufl. München: Beck, 1996, s. 135 
109

LEIPOLD, Dieter. BGB I: Einführung und Allgemeiner Teil. 2., neubearbe. Aufl. Tübingen: Mohr 
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právního jednání, jenţ ho odlišuje od vnitřní výhrady a jednání učiněného v ţertu. S 

uskutečněním simulovaného právního jednání bude často spojen úmysl oklamat třetí 

osobu, například pokud je uzavřena na oko kupní smlouva za účelem vylákání úvěru od 

banky. Ty jsou chráněny ustanoveními o nabytí vlastnictví v dobré víře (§§ 405, 892, 

932 an. BGB). Dále zásadou, ţe kdokoliv, kdo dá najevo, ţe simulované jednání platí, 

nemůţe se dovolat jeho nicotnosti vůči osobě, jeţ byla v dobré víře. A v neposlední řadě 

přichází v úvahu nárok na náhradu škody.
111

 

Druhý odstavec § 117 BGB řeší zastřené právní jednání podobně jako česká 

úprava. Pokud je simulovaným právním jednáním zastíráno jednání jiné, pouţijí se 

předpisy, které platí pro zastírané jednání. Zastřené jednání je tedy zásadně platné, ale 

strany neujdou aplikaci norem, jeţ pro ně platí. To má význam například v případě, kdy 

zákon pro zastřené jednání vyţaduje určitou formu. Tak třeba strany si sjednají převod 

pozemku za 100 000,- EUR, u notáře ale uvedou ve smlouvě jen 50 000,-EUR, aby 

ušetřily na dani. Smlouvy o převodu pozemků vyţadují ověření notářem (§ 311b BGB). 

Ověřená smlouva s kupní cenou 50 000,- EUR je coby simulovaný právní úkon dle § 

117 dost. 1 nicotná a zastřená smlouva s cenou 100 000,- EUR je nicotná z důvodu 

nedostatku formy dle § 117 odst. 2 ve spojení s § 125 BGB, jelikoţ není ověřená.
112

 

 

3.3 Omyl 

3.3.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

Omyl (§ 49a ObčZ) spočívá v nesprávné či nedostatečné představě jednajícího o 

účincích právního úkonu a vede k tomu, ţe mezi následky, jeţ jednající zamýšlel a těmi, 

jeţ skutečně nastanou, není shoda
113

. 

Aby byl omyl právně relevantní, musí se v první řadě jednat o omyl podstatný, 

coţ je v zákoně formulováno jako omyl „vycházející ze skutečnosti, jeţ je pro jeho 

uskutečnění rozhodující.“ To lze vyloţit tak, ţe ten, kdo byl v omylu, by jinak právní 

úkon neučinil. Dále musí adresát právního úkonu omyl buď přímo vyvolat, nebo o něm 
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alespoň musel vědět. Je-li omyl adresátem vyvolán úmyslně (lstivě), tzn. klamným 

předstíráním okolnosti, která neexistuje či naopak zastíráním okolnosti, jeţ existuje
114

, 

odpadá podmínka podstatnosti omylu. Omyl se tak můţe týkat jakékoli skutečnosti či 

okolnosti, která tvoří obsah nebo i jen souvisí s právním úkonem
115

. Lsti sankcionované 

neplatností se můţe dopustit adresát právního úkonu nebo i třetí osoba za předpokladu, 

ţe adresát o této lsti třetího věděl či vědět musel
116

. Judikatura k tomu ještě pro jistotu 

upřesňuje, ţe úmyslné uvedení v omyl není důvodem absolutní neplatnosti pro rozpor 

s dobrými mravy nebo pro rozpor se zákonem, a to kvůli specialitě ustanovení § 49a, 

které má tak přednost před obecným ustanovením § 39 ObčZ, jeţ stanoví absolutní 

neplatnost právního úkonu, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej 

obchází anebo se příčí dobrým mravům
117

. 

Podle toho, čeho se omyl týká, se rozlišuje omyl v předmětu plnění (error in 

corpore), v jakosti plnění (error in qualitate), v osobě spolukontrahenta (error in 

persona), v kvalifikaci právního úkonu (error in negotio), kde příkladem můţe být 

omylem podepsaná směnka v domnění, ţe jde o jinou listinu, a omyl v jiných 

okolnostech za předpokladu, ţe jsou podstatné. Zde můţe jako příklad poslouţit 

smlouva o prodeji podniku, v níţ je uvedeno, ţe práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů prodávajícího jsou vypořádány a nepřecházejí tedy na kupujícího, a ve 

skutečnosti k vypořádání pracovněprávních vztahů nedošlo
118

. Omyl pouze v pohnutce 

právního úkonu, například při koupi na základě informace poskytnuté prodávajícím 

kupujícímu o plánovaném zdraţení prodávané věci
119

, nepůsobí jeho neplatnost. 

Z tohoto důvodu je vhodné ve smlouvě nejen přesně upravit její podstatné náleţitosti, 

ale taktéţ jí sledovaný účel, čímţ se pohnutka stane součástí smlouvy a vůle jednajícího, 

a je tím pádem moţno se omylu v pohnutce dovolat
120

. 

Následkem omylu splňujícího tyto podmínky je relativní neplatnost právního 

úkonu, přičemţ neplatnosti se nemůţe dovolat osoba, jeţ omyl ať uţ úmyslně či 
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neúmyslně vyvolala či o něm věděla (viz § 40a ObčZ). Je na osobě, jeţ se neplatnosti 

dovolává, aby prokázala splnění podmínek neplatnosti. Soud k omylu přihlédne 

zásadně, pokud půjde o tzv. omyl omluvitelný
121

. Pokud tedy omylem dotčená osoba 

měla moţnost se před učiněním právního úkonu omylu vyhnout, soud neplatnost 

právního úkonu nevyřkne s ohledem na zásadu vigilantibus iura. 

3.3.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

V NOZ je omyl upraven v § 583 – 585. Rozlišuje se omyl týkající se rozhodující 

(omyl podstatný) a vedlejší okolnosti (omyl nepodstatný). V kaţdém případě se musí 

jednat o omyl omluvitelný. Na tom se oproti dosavadní úpravě nic nemění a stávající 

judikatura je v tomto ohledu aplikovatelná i nadále
122

. Úvodní ustanovení (§ 583) zní: 

„Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou 

stranou, je právní jednání neplatné.“ Základní teze tedy zůstává v zásadě stejná, totiţ, ţe 

k tomu, aby byl omyl sankcionován neplatností, je třeba, aby šlo o omyl podstatný, a 

zároveň musí být dotčená osoba v omyl uvedena druhou stranou. V ObčZ je však 

koncepce omylu širší, postačuje, ţe druhá strana ví, ţe se jednající mýlí, kdeţto NOZ 

vyţaduje přímo vyvolání omylu druhou stranou
123

. 

Jinak je tomu u omylu ve vedlejší okolnosti. Ten je upraven v § 584 odst. 1 NOZ 

a stanoví, ţe týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za 

rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu 

právo na přiměřenou náhradu, např. kdyţ zhotovitel díla omylem vykoná práci navíc. 

Stejně jako doposud není omyl ve vedlejší okolnosti sankcionován neplatností. 

Novinkou ale je, ţe přímo v ustanovení o omylu je zakotven negativní následek 

povinnosti k přiměřené náhradě ze strany původce nepodstatného omylu, pokud újma 

vznikla. Původcem omylu můţe být i osoba třetí. Strany také mohou jakoukoli okolnost 

prohlásit za rozhodující, čímţ by v případě, ţe by ohledně ní byly uvedeny v omyl, 

přivodily neplatnost právního jednání.  

Co se týká omylu vyvolaného lstí, zůstává úprava stejná, tudíţ je právní jednání 

neplatné, i kdyţ se jedná o omyl pouze ve vedlejší okolnosti (§ 584 odst. 2 NOZ). 
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Lstivě vyvolat omyl můţe jen smluvní strana, pokud je omyl vyvolán jinou osobou, 

posoudí se toto podle § 585
124

. 

Zcela nově je totiţ v § 585 NOZ zvlášť upraven omyl vyvolaný třetí osobou. 

V zásadě platí, ţe pokud byl omyl jednajícího vyvolán osobou třetí, je právní jednání 

platné. Měla-li však druhá strana na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či 

alespoň musela vědět, povaţuje se i tato osoba za původce omylu, coţ má za následek, 

ţe v případě podstatného omylu by právní jednání bylo neplatné, v případě 

nepodstatného by jednající měl vůči druhé straně právo na přiměřenou náhradu. Je 

nutno mít na paměti, ţe pokud protistrana ví, ţe se jednající mýlí, ale neví, kdo její 

omyl vyvolal, bude se na tuto situaci vztahovat ustanovení § 1728 odst. 2 o předsmluvní 

informační povinnosti, které stanoví, ţe při jednání o uzavření smlouvy si smluvní 

strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichţ ví nebo vědět musí, 

tak, aby se kaţdá ze stran mohla přesvědčit o moţnosti uzavřít platnou smlouvu
125

. 

3.3.3 Německá úprava 

 

 Omyl, který je upraven v § 119 BGB, je důvodem pro napadení právního 

jednání. Podobně jako v naší úpravě musí být splněny jisté podmínky, aby bylo moţno 

odstranit jeho neţádoucí následky. Stejně platí, ţe omyl v pohnutce nemá na platnost či 

napadnutelnost jednání ţádný vliv
126

. Zásadní rozdíl naopak tkví v tom, ţe nehraje 

ţádnou roli to, zda je omyl omluvitelný, a ani to, jestli o něm protistrana věděla či ho 

vyvolala
127

. 

Zmíněný paragraf za prvé upravuje případy přeřeknutí, upsání se či přehmatu, 

které se souhrnně označují jako omyly v projevu (Erklärungsirrtum), a dále hovoří o 

tzv. omylu v obsahu právního jednání (Inhaltsirrtum), coţ znamená, ţe se jednající mýlí 

ve významu svého projevu vůle, resp. přisuzuje mu jiný smysl, neţ mu podle správného 

výkladu náleţí. V rámci Inhaltsirrtum se jiţ klasicky rozlišují podkategorie error in 

negotio, error in persona a error in objecto
128

. 
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Třetím typem omylu je dle BGB tzv. omyl ve vlastnostech (Eigenschaftsirrtum), 

jemuţ se věnuje druhý odstavec § 119. V tomto případě se vyţaduje, aby šlo o vlastnost 

podstatnou. Můţe se jednat jak o vlastnost věci – obsah zlata, tak osoby – zdravotní 

stav, solventnost. Podstatnost vlastnosti se posuzuje v prvé řadě dle smluvního typu, 

dále obsahu, smyslu a účelu právního jednání, a to objektivně, nikoli pouze dle názoru 

stran. Tedy například při uzavření úvěrové smlouvy bude podstatnou vlastností 

protistrany její schopnost splácet, a ne její slabozrakost, zatímco při uzavírání pracovní 

smlouvy s řidičem kamionů tomu bude naopak. A ovšem vlastnost je vţdy podstatná, 

pokud je obsaţena ve smlouvě.
129

 

U všech tří typů omylu platí, ţe právní jednání lze napadnout, pokud lze mít za 

to, ţe by k němu při znalosti skutečného stavu věcí a při rozumném zváţení případu 

nebylo došlo (§ 119 BGB). Lze tedy hovořit o subjektivní stránce omylu, která se 

projevuje tím, ţe mýlící se osoba musí prokázat, ţe neznalost skutečného stavu 

zapříčinila její právní jednání, a o objektivní stránce, tedy ţe rozumný člověk by takto 

nejednal
130

. 

Pro napadení na základě omylu je v § 121 BGB stanovena zvláštní lhůta – 

k napadení musí dojít bez odkladu poté, co se oprávněný dozvěděl o důvodu napadení. 

Objektivní lhůta činí 10 let od daného právního jednání. 

Napadení způsobí nicotnosti právního jednání ex tunc, v důsledku čehoţ se 

strany vyrovnají podle ustanovení o bezdůvodném obohacení, došli-li jiţ k plnění. 

V případě, ţe protistrana utrpěla škodu následkem toho, ţe důvěřovala platnosti 

napadeného jednání (Vertrauensschaden dle § 122), je napadající osoba povinna k její 

náhradě, a to i kdyţ omyl nezavinila
131

. Tato povinnost odpadá, pokud poškozený o 

omylu věděl nebo vědět musel. 
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3.4 Tíseň 

 

Další vadou vůle, která je upravena v ObčZ je tíseň. Nemá ale za následek 

neplatnost právního úkonu, nýbrţ moţnost jednajícího odstoupit od smlouvy. Tíseň je 

objektivní stav omezující svobodu rozhodování tak, ţe osoba přistoupí na smlouvu, 

kterou by jinak neakceptovala
132

, a jako taková má právní následky i v případě, kdy 

druhá strana smlouvy tíseň nezpůsobila a dokonce o ní ani nevěděla. 

V praxi se mohou vyskytnout situace, kdy smlouva uzavřená v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek bude kvalifikovaná i jako absolutně neplatná pro rozpor 

s dobrými mravy. Hraniční kritérium bude pak spočívat v tom, zda protistrana o tísni 

věděla a zneuţila toho. V prvém případě půjde o smlouvu absolutně neplatnou, 

v druhém bude mít dotčená strana právo od smlouvy odstoupit.
133

 

Stav tísně můţe být vyvolán v podstatě čímkoli, např. hospodářskou situací, 

psychickým nebo zdravotním stavem či obavami o blízkou osobu, a není ani podstatné, 

kdo či co ho zapříčinilo (zda událost, třetí osoba, protistrana či sám tísní postiţený). 

Proto se s ohledem na zájmy druhé strany kumulativně vyţaduje, aby byl právní úkon 

učiněn za nápadně nevýhodných podmínek. Především se bude jednat o zjevný nepoměr 

vzájemně poskytnutého plnění, ale mohou to být i jiné nevýhodné podmínky jako 

například místo či čas plnění.
134

 

„Nápadně nevýhodné podmínky je třeba posuzovat objektivně a musejí existovat 

již v době učinění právního úkonu a nemohou spočívat v subjektivním cítění dotčené 

osoby. Objektivnost zde tkví zejména v tom, že smlouvy je třeba posuzovat vždy ve 

srovnání s obvyklými podmínkami, za kterých se v daném místě a v daném čase 

uzavírají obdobné smlouvy.
135

“ Stejný názor zastává i ustálená judikatura Nejvyššího 

soudu ČR, například v rozhodnutí, které uvádí, ţe „při posuzování, zda smlouva o 

nájmu nemovitosti byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, je třeba vycházet 

ze srovnání těchto podmínek s obvyklými podmínkami, za kterých se v době uzavření 
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smlouvy a v místě, ve kterém se pronajatá nemovitost nachází, podobné nemovitosti 

pronajímaly“
136

. 

Ke zrušení smlouvy na základě odstoupení z důvodu tísně dojde pouze 

v případě, ţe jsou skutečně naplněny předpoklady v § 49 ObčZ, nestačí pouhá shoda 

stran o tom, ţe tomu tak je
137

. 

Tíseň jako důvod odstoupení od smlouvy nelze s úspěchem uplatňovat u smluv 

odváţných jako je sázka, hra či los, u nichţ je plnění závislé na náhodě
138

. Soudní praxe 

dospěla také k závěru, ţe nápadně nevýhodné podmínky nemohou z povahy věci 

existovat u darovací smlouvy
139

. 

 

3.5 Lichva 

 

V NOZ se moţnost odstoupení od smlouvy z důvodu tísně vytrácí, zákon má 

však na paměti, ţe subjekty si v reálném ţivotě nejsou rovny, a chrání proto slabší 

stranu. Projevem ochrany slabší strany je mimo jiné výslovné zakotvení institutu lichvy 

upraveného v § 1796, který do jisté míry nahrazuje ustanovení § 49 ObčZ. Dle NOZ je 

neplatná smlouva, při jejímţ uzavírání někdo zneuţije tísně, nezkušenosti, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či 

poskytnout plnění, jehoţ majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém 

nepoměru. Tato formulace je poměrně široká, takţe postihuje nejen klasické případy 

lichvy (půjčování peněz za nepřiměřeně vysoký úrok), ale i jiné náklady, které jsou 

věřitelem účtovány (smluvní pokuta, RPSN apod.)
140

.  

Vzhledem k tomu, ţe neplatnost je zde stanovena na ochranu určité osoby, bude 

lichevní smlouva neplatná relativně. Dále bude na základě § 577 NOZ dána moţnost 

soudu udrţet závazek v platnosti a moderovat jeho nepřiměřenost, coţ lépe ochrání 

slabšího, který měl např. rozloţeno plnění dluhu do splátek a v důsledku neplatnosti by 
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musel celý dluh vrátit hned
141

. Neplatnosti lichevní smlouvy se nebude moci dovolat 

podnikatel, který uzavřel takovou smlouvu při svém podnikání.  

Ačkoli lichva není v dosavadním soukromém právu upravena, judikatura s ní 

hojně pracuje a lichevní smlouvy definuje a hodnotí jako rozporné s dobrými mravy, 

tudíţ neplatné
142

. Jiţ v roce 2003 Nejvyšší soud judikoval: „Lichevní smlouvy jsou 

takové smlouvy, které smluvní strana uzavře zneužívaje 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 podle občanského práva jde v případě, kdy jednající z okolností věci 

věděl anebo musel vědět, že druhá strana je postižena okolnostmi uvedenými shora, a 

tuto okolnost využil; nevyžaduje se, aby jeho jednání bylo současně v trestním řízení 

označeno za trestný čin. Lichevní smlouvy jsou absolutně neplatné.
143

“ 

Na základě výše uvedeného se dá předjímat, ţe aplikace ustanovení § 1796 NOZ 

bude odvíjet od definice pojmů, jeţ se vyskytují v předmětném ustanovení. Nicméně 

přitom lze vycházet i z judikatury a literatury současné (jak civilní, tak i trestní). Přínos 

výslovné úpravy lichvy lze spatřovat hlavně v tom, ţe se soudům usnadní argumentace, 

kdyţ nebudou muset lichevní smlouvu označovat za neplatnou pro rozpor s dobrými 

mravy dle ustanovení § 580 NOZ, ale budou moci uţ samotným zjištěním lichvy 

vyslovit neplatnost takového právního jednání. Taková právní úprava je pak také pro 

laickou veřejnost lépe srozumitelná.
144

 

3.5.1 Německá úprava 

 

 Německé právo stejně jako NOZ institut na způsob „tísně“ nezná a místo toho 

zakotvuje v §138 odst. 2 BGB lichvu (Wucher). Lichva je v tomto paragrafu definována 

podobně jako v NOZ, totiţ jako „právní jednání, kterým někdo za zneuţití tísně, 

nezkušenosti, nedostatku úsudku nebo slabé vůle druhé strany dá sobě nebo jinému 

slíbit či poskytnout plnění, jehoţ majetková hodnota je k vzájemnému plnění v 

nápadném nepoměru.“ 
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 Objektivním prvkem lichvy je tedy nápadný nepoměr vzájemných plnění, o 

kterém lichevně jednající osoba věděla, přičemţ měřítkem je jejich obvyklá trţní cena. 

Přesná hranice, od kdy je tento nepoměr nápadný, neexistuje.
145

 

 K tomuto přistupuje subjektivní prvek, kterým je vědomé zneuţití tísně, 

nezkušenosti, nedostatku úsudku nebo slabé vůle druhé strany. Tíseň spočívá v naléhavé 

potřebě daného plnění, ať uţ z ekonomických či jiných důvodů. Nezkušenost je 

nedostatek ţivotních nebo obchodních zkušeností v obecné rovině. Na nezkušenost se 

dle judikatury Spolkového soudního dvoru nelze odvolávat, pokud dotčená osoba nemá 

zkušenosti či znalosti pouze v jednom určitém oboru
146

. Zpravidla se tedy nezkušenost 

týká mladistvých či duševně postiţených.
147

 

Nedostatek úsudku předpokládá, ţe dotčená osoba není kvůli (i přechodné) 

rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti schopna rozumně posoudit význam konkrétního 

jednání, zvláště pak poměr mezi vzájemnými plněními. V případě slabé vůle je dotyčný 

sice schopen právní jednání plně pochopit, ale není schopen svoje jednání 

odpovídajícím způsobem ovládnout, coţ se týká zejména osob závislých na omamných 

látkách atp.
148

 

Lichevní jednání je ze zákona nicotné a nemá tedy od počátku ţádné právní 

účinky. Německá judikatura ještě zavedla kategorii jednání podobného lichvě 

(wucherähnliches Geschäft), coţ je ve své podstatě jednání nicotné z důvodu rozporu 

s dobrými mravy dle § 138 odst. 1 BGB, který se aplikuje subsidiárně, není-li moţno 

prokázat subjektivní prvek skutkové podstaty lichvy a objektivní prvek – nepoměr 

vzájemných plnění je zvlášť výrazný
149

. To přichází v úvahu, pokud je hodnota plnění 

jedné strany dvakrát vyšší neţ hodnota plnění protistrany
150

. 
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4 Vady projevu vůle 
 

4.1 Nesrozumitelnost a neurčitost projevu 

 

O nesrozumitelnosti panuje v odborné literatuře naprostá shoda. Právní úkon je 

nesrozumitelný, pokud ani výkladem nelze zjistit, co jím mělo být vyjádřeno. Toto je 

třeba posuzovat objektivně – právní úkon se musí jevit nesrozumitelným kaţdému, 

nikoli jen jeho adresátovi
151

. V souvislosti s tím Nejvyšší soud na první pohled ve zcela 

opačném duchu, ovšem zcela logicky a pochopitelně judikoval, „že sama okolnost, že 

právní úkon je sepsán v cizím jazyce, neznamená, že je bez dalšího neplatný pro 

nesrozumitelnost. O vadný (nesrozumitelný) projev vůle způsobující neplatnost právního 

úkonu půjde tehdy, jestliže cizí jazyk, v němž byl projev vůle učiněn, je nesrozumitelný 

osobě, jíž byl adresován“
152

. 

Příkladem nesrozumitelnosti právního úkonu můţe být toto prohlášení: 

„Odstupuji tímto dohodou od smlouvy. Smlouva se ruší po uplynutí výpovědní doby 2 

měsíce.“ Není tedy jasné, zda strana chce od smlouvy odstoupit, vypovědět ji, či se 

dohodnout na jejím zrušení. 

O neurčitosti se hovoří, pokud je projev vůle sice srozumitelný, avšak jeho 

obsah je nejednoznačný, přičemţ tuto nejednoznačnost nelze odstranit ani výkladem. 

Právní úkon je určitý, pokud je objektivně jednoznačný i pro osoby, které stojí vně 

právního vztahu. Není-li tomu tak, je takový právní úkon neurčitý, i kdyţ stranám je 

přesně jasné, co jím je míněno
153

. Judikatura tak například dovodila, ţe vymezení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu tak, ţe je prodávajícímu „ponecháváno doţivotně 

uţívání převáděných nemovitostí v rozsahu, jak je dosud uţíval“ způsobuje neplatnost 

smlouvy
154

. 
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Poţadavek určitosti projevu vůle je dán z důvodu ochrany dobré víry třetích 

osob a také plyne z potřeby, aby subjekt měl skutečnou vůli učinit konkrétní právní 

úkon, coţ nemá, je-li vůle neurčitě vyjádřena. Subjekt v podstatě neví, co chce.
155

 

 „Ve smyslu občanského zákoníku je tedy třeba právní úkon považovat za určitý a 

srozumitelný, jestliže je z něho patrno, kdo tento právní úkon činí a co je jeho 

předmětem, přičemž tento předmět musí být vymezen tak, aby nemohlo dojít k záměně za 

věci obdobného druhu. Pokud ta která esenciální náležitost právního úkonu (např. z 

hlediska jeho určitosti) absentuje, nemůže takto učiněný úkon vyvolat sledovaný vznik, 

(obsahovou) změnu či zánik příslušného právního vztahu.
156

“ 

 Následkem nesrozumitelnosti i neurčitosti právního úkonu je tedy dle § 37 odst. 

1 ObčZ jeho absolutní neplatnost. 

 NOZ se odklání od absolutní neplatnosti a místo té, je následkem 

nesrozumitelnosti či neurčitosti projevu zdánlivost právního jednání, tudíţ se k němu 

nepřihlíţí. I zde platí, ţe je třeba nejprve přistoupit k výkladu právního jednání, a pak 

teprve učinit závěr o jeho nesrozumitelnosti nebo neurčitosti, nepodaří-li se zjistit jeho 

obsah. V souvislosti s tím je třeba zmínit, ţe NOZ obsahuje v §§ 555 aţ 558 daleko 

podrobnější pravidla o výkladu právních jednání neţ ObčZ, která by měla lépe 

vyhovovat zásadě in favorem negotii. 

 Novinkou je, ţe nesrozumitelnost i neurčitost projevu vůle lze zhojit, a sice tím, 

ţe si strany dodatečně vyjasní jeho obsah. V takovém případě se nepřihlíţí k jeho vadě a 

hledí se naň, jako by tu bylo právní jednání od počátku. Jedná se o poněkud kuriózní 

konstrukci, neboť právní jednání zde vůbec nebylo a najednou nastupuje fikce, ţe tu 

bylo od počátku a vyvolávalo právní následky. Je to opět důkazem toho, ţe zákonodárce 

skutečně v nejvyšší moţné míře klade důraz na to, aby právní jednání existovalo a bylo 

platné. Smyslem této úpravy je „udržet stav, kdy majetkové hodnoty již přešly, jako stav 

po právu. Tím spíše pokud majetkovou hodnotu původně vadně převedenou převedl 

kontrahent dále na třetí osobu“
157

. 
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4.2 Nedostatky formy 

4.2.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

ObčZ je postaven na zásadě neformálnosti právních úkonů. Výjimečně se však 

určitá forma k platnosti právního úkonu vyţaduje, a to ze zákona, nebo na základě 

dohody subjektů. Zákon vyţaduje buď prostou písemnou formu (smlouvy o převodu 

nemovitostí), která je splněna, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí, 

anebo formu notářského zápisu (např. § 143a ObčZ). V některých případech k tomu ze 

zákona přistupují ještě další poţadavky, jako existence projevů na téţe listině, úřední 

ověření podpisů či přítomnost svědků. Obecně lze říci, ţe zákon stanoví formu u 

právních úkonů se závaţnějšími účinky a tam, kde je kladen důraz na právní jistotu 

subjektů a ochranu třetích osob.
158

 

 Písemná forma musí splňovat dva poţadavky – písemnost a podpis
159

. Písemnost 

tkví v tom, ţe všechny podstatné náleţitosti projevu vůle jsou zachyceny v písemném 

textu, přičemţ forma nosiče textu není rozhodná. Teprve podpisem jednající osobou je 

však právní úkon perfektní. Činí-li právní úkon více osob, nemusí být obyčejně jejich 

podpisy na téţe listině. Je kupříkladu moţné, aby se kaţdý subjekt podepsal na jiném 

stejnopisu listiny. Pojem podpis není v zákoně blíţe vymezen. Většinou představuje 

uvedení jména a příjmení či pouze příjmení. Za předpokladu určitelnosti jednající osoby 

můţe být podpisem i pouhé křestní jméno nebo pseudonym. Podpis nemusí být čitelný, 

ale musí být umístěn pod textem
160

. Rozhodující skutečnost je, ţe judikatura dovodila, 

ţe měl zákonodárce na mysli podpis vlastnoruční
161

. 

Co se týče změny či zrušení písemně uzavřené dohody (ať uţ na základě zákona, 

nebo dohody), platí, ţe je to moţné pouze rovněţ písemně (§ 40 odst. 2 ObčZ). 

 Následkem nedodrţení zákonné formy je absolutní neplatnost, smluvené formy 

pak relativní neplatnost právního úkonu. Toto sankcionování je zmírněno tím, ţe pokud 

bylo přijato plnění dluhu neplatného jen pro nedostatek formy, nepovaţuje se to za 

bezdůvodné obohacení.  
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4.2.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

V NOZ je formě právního jednání věnován samostatný oddíl, tedy podstatně 

více prostoru neţ jeden paragraf v ObčZ. Stejně jako dosavadní úprava stojí NOZ na 

zásadě neformálnosti právních jednání, kterou deklaruje v úvodním paragrafu (§ 559) 

dotyčného oddílu: „Kaţdý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-

li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.“ Opět je tedy rozhodující, zda tu je 

dohoda subjektů či kogentní ustanovení zákona ohledně formy. 

 Obecně vyţaduje NOZ písemnou formu pro právní jednání, kterým se zřizuje 

nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakoţ i právní jednání, kterým se takové 

právo mění nebo ruší. V těchto případech je zároveň vţdy vyţadováno, aby projevy 

všech jednajících osob byly na téţe listině. Tím se oproti  ObčZ rozšiřuje okruh situací, 

kdy musí být tyto podmínky splněny, protoţe tam je to vyţadováno jen pro smlouvy o 

převodu nemovitostí
162

. Naopak v řadě zvláštních případů se ruší zákonný poţadavek 

písemné formy. Jmenovat lze například sjednání smluvní pokuty (§ 2048), smlouvu o 

tiché společnosti (§ 2747) nebo smlouvu o nájmu prostor slouţících k podnikání (§ 

2302). 

Vyţaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání 

změnit či zrušit jej projevem vůle v téţe nebo přísnější formě. Vyţaduje-li tuto formu 

jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání 

stran nevylučuje. V tomto ustanovení lze spatřovat zmírnění nároků na formu oproti 

ObčZ, neboť tam byla při změně uzavřené dohody vţdy vyţadována stejná forma jako 

při uzavření. 

 S nedostatkem formy i NOZ pojí různé následky. V případě formy stanovené 

zákonem půjde na základě § 588 o neplatnost absolutní, neboť lze předpokládat, ţe 

zákon stanoví formu právě v těch případech, kde je to třeba pro zachování veřejného 

pořádku
163

. Pokud jde o nedostatek smluvené formy, tam bude následkem pouze 

relativní neplatnost. 

Navíc dává NOZ jednajícím moţnost tento nedostatek dodatečně zhojit s účinky 

ex tunc, a to jak v případě nedostatku smluvené formy, tak poţadované zákonem (§ 582 
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odst. 1). Dále výslovně zákon stanoví, ţe není-li dodrţena forma právního jednání 

ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li jiţ plněno. To samé platí i o 

zákonem vyţadované formě v části Relativní majetková práva. „Odpovídá to varovné 

funkci přísnější formy – pokud již strany začaly s plněním, není třeba trvat na dodržení 

formy, protože co má strany více varovat před následky jejich jednání než to, že mají 

začít plnit své povinnosti.
164

“ V souvislosti s výše řečeným je třeba zmínit ustanovení § 

2997 NOZ o bezdůvodném obohacení, jenţ obdobně jako dosavadní zákoník stanoví, ţe 

dluţník, který plnil dluh neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vracení toho, co 

plnil. 

 

4.3 Německá úprava 

 

 Oproti naší staré i nové úpravě se německý občanský zákoník následky 

nesrozumitelnosti a neurčitostí projevu vůle vůbec nezabývá. Nicméně obdobně se 

teoreticky dovozuje, ţe právní jednání neexistuje, a to z toho důvodu, ţe bezvadné, 

případně výkladem objasnitelné, vyjádření vůle je pojmovým znakem právního 

jednání.
165

 

 Naopak formě právního jednání je v BGB věnováno poměrně dost prostoru. 

Výchozí principy jsou stejné. Pochopitelně je i zde stěţejní zásada neformálnosti 

právního jednání. Také se rozeznává forma stanovená zákonem, nebo určena právním 

jednáním, tedy většinou dohodou stran. 

 Co se týče zákonné formy, BGB rozeznává dle přísnosti tři její druhy – 

písemnou formu, písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a notářský zápis. 

Písemnou formu výslovně definuje § 126 BGB, z nějţ plyne poţadavek písemnosti 

listiny a vlastnoručního podpisu jednajícího. Vše, co bylo o náleţitostech písemné 

formy řečeno v kapitole 4.2.1, platí obdobně i zde. Je-li písemná forma smluvena 

stranami, vztahují se na ní podle § 127 BGB předpisy o zákonné písemné formě (§§ 
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126, 126a, 126b BGB), není-li stranami ujednáno jinak. Strany tedy mohou poţadavky 

na písemnou formu zpřísnit či zmírnit. 

 Následky nedodrţení formy se taktéţ dělí podle toho, zda byla forma stanovena 

zákonem či právním jednáním. Při nedodrţení zákonné formy nastupuje nicotnost 

právního jednání (§ 125 BGB), jíţ se mohou dovolat všichni jednající
166

. Obecně musí 

být jakékoli změny právního jednání učiněny taktéţ v zákonné formě, coţ ale neplatí, 

pokud má být danou změnou pouze omezen závazek toho, na jehoţ ochranu je 

poţadavek formy zákonem stanoven
167

. Písemnou formu tak nemusí splňovat na příklad 

změna ručitelského prohlášení, která sniţuje sumu, do které je ručitel povinen ručit. 

Kdyby se tato suma zvyšovala, byla by písemná forma nutná. V určitých případech 

BGB dává moţnost zhojení nedostatku zákonné formy tím, ţe si strany poskytnou 

plnění, čímţ se právní jednání stává ex nunc bezvadným a účinným. Takto lze například 

zhojit nedostatek formy darovacího slibu, pro který BGB vyţaduje formu notářského 

zápisu (§ 518 BGB) nebo ručitelského prohlášení (§ 766 BGB). 

Následky nedodrţení formy stanovené právním jednáním se řídí rovněţ vůlí 

jednajícího, tedy nejčastěji dohodou stran. Subsidiárně BGB v § 125 stanoví, ţe 

v pochybnostech je i zde následkem nicotnost právního jednání. Dohodu o formě 

mohou strany kdykoliv zrušit, a to aniţ by toto zrušení vyţadovalo smluvenou formu
168

. 

 Ke zmírnění následků nedodrţení formy vytvořila německá judikatura 

s odvoláním na zásadu dobré víry pro výjimečné případy lstivého jednání korektiv 

„zvlášť tvrdých následků“, kdy má být právní jednání i přes nedostatek nahlíţeno jako 

bezvadné
169

. Pokud by tedy některá ze stran druhou úmyslně klamala o neformálnosti 

smlouvy, nemůţe klamající odmítnout plnit smlouvu s tím, ţe se jí nedostává náleţité 

formy, a musí i přes její nicotnost smlouvu plnit, pakliţe to oklamaný poţaduje
170

. 
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5 Vady v obsahu 
 

5.1 Nemožnost plnění 

 

 Právní úkon, jehoţ předmětem je plnění nemoţné, je podle § 37 odst. 2 ObčZ 

absolutně neplatný. Plnění musí být nemoţné objektivně, čili ho nemůţe poskytnout 

nikdo. Zároveň musí jít o počáteční nemoţnost, tudíţ plnění musí být nemoţné jiţ 

v době, kdy nastoupily právní účinky daného úkonu, zpravidla to bude okamţikem 

uzavření smlouvy, ale můţe to být i pozdějším okamţikem, například pokud je sjednána 

odkládací podmínka
171

. Kdyby nemoţnost nastala později (tzv. následná nemoţnost 

plnění), nezpůsobila by neplatnost, nýbrţ by byla důvodem zániku závazkového 

právního vztahu dle § 575 ObčZ. Teorie i judikatura rozlišuje nemoţnost fyzickou a 

právní. 

 Fyzickou nemoţností se rozumí objektivní faktická neuskutečnitelnost předmětu 

plnění
172

. Nestačí proto nemoţnost např. pro nepříznivou finanční situaci dluţníka. 

Neplatnost nastává i v případě, ţe je plnění tak obtíţné, ţe nelze od povinného očekávat 

ani spravedlivě ţádat, ţe ho poskytne
173

. Typickým případem fyzické nemoţnosti plnění 

bude zničení individuálně určeného předmětu plnění před uzavřením smlouvy, kdy 

například vyhoří dům do základů den předtím, co strany v dobré víře uzavřou kupní 

smlouvu, jejímţ předmětem onen dům je. Platí, ţe plnění je zásadně vţdy moţné, pokud 

je jeho předmětem věc druhově určená. Výjimkou z tohoto pravidla by mohla být 

situace, kdy se dotyčná věc přestala vyrábět a uţ není na skladě apod. 

Při právní nemoţnosti existuje právní překáţka, přičemţ však nejde o případ 

rozporu se zákonem, který je posuzován dle § 39 ObčZ
174

. Příkladem je smlouva, kterou 

by člověk kupoval věc, kterou uţ vlastní nebo právní úkon učiněný v rozporu se 

                                                 
171

 FIALA, J. a M. KINDL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 
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zásadou, ţe nikdo nemůţe převést více práv neţ sám má
175

 či podnájemní smlouva 

uzavřená na základě neplatné nájemní smlouvy
176

. 

To, zda subjekty o nemoţnosti věděly, nemá na neplatnost vliv. Ovšem je třeba 

mít na paměti § 42 ObčZ, na základě něhoţ ten, kdo zaviněně uzavřel neplatnou 

smlouvu (v tomto případě věděl či musel vědět o nemoţnosti plnění), odpovídá 

za škodu tím způsobenou
177

. 

Počáteční nemoţnost plnění je víceméně v nezměněné podobě obsaţena také 

v NOZ jako jeden z oněch mála případů, kdy nastává absolutní neplatnost právního 

jednání. Nejprve ji zákon - podle autorky trochu nadbytečně - zmiňuje v § 580 a posléze 

v § 588, coţ je klíčové, neboť ten vyjmenovává případy absolutní neplatnosti. 

Změnu představuje § 1760 NOZ, který stanoví, ţe skutečnost, ţe strana nebyla 

při uzavření smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, sama 

o sobě neplatnost smlouvy nevyvolává. Nově se uplatní následující pravidla
178

. Zřídí-li 

někdo někomu právo k věci, aniţ mu věc patří, bude smlouva přesto platná. Avšak co 

do zřízení práva nenabude účinnosti, dokud k věci nezískám dispoziční oprávnění. Do 

té doby lze od smlouvy odstoupit dle ustanovení o prodlení nebo vadách předmětu 

plnění. Oprávněný tak můţe uplatňovat nároky z vad či prodlení, včetně ujednaných 

sankcí. To znamená velký odklon od judikatury, která ve většině těchto případů vyřkla 

absolutní neplatnost pro počáteční nemoţnost plnění. 

5.1.1 Německá úprava 

 

 Z hlediska teoretických východisek – rozlišování počáteční a následné, 

subjektivní a objektivní nemoţnosti plnění – se německé právo shoduje s českým. Starší 

německá úprava výslovně operovala s pojmem nemoţnost plnění a s počáteční 

nemoţností spojovala podobně jako česká úprava nicotnost právního jednání. V roce 

2002 ale nabyl účinnosti zákon o modernizaci závazkového práva, jenţ BGB rozsáhle 

novelizoval. Jedním z hlavních bodů novelizace byla právě nemoţnost plnění, jejíţ nová 

koncepce se od té staré diametrálně liší.  
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 V současné době BGB výslovně pojem nemoţnost plnění neuţívá a místo toho 

je zaveden pojem vyloučení povinnosti plnit (Ausschluss der Leistungspflicht), který ale 

fakticky odpovídá nemoţnosti plnění. Obecně se nemoţnosti plnění věnuje § 275 BGB, 

následná nemoţnost plnění je pak zvlášť upravena v § 311a BGB. Rozdílně od české 

úpravy je v BGB výslovně řečeno, ţe objektivní a subjektivní nemoţnost plnění má 

stejné následky.
179

 

 Pro srovnání s českou právní úpravou je vhodné pojednat o následcích počáteční 

nemoţnosti plnění. Ta jiţ nezpůsobuje nicotnost právního jednání, nýbrţ pouze zánik 

povinnosti dluţníka poskytnout plnění. Věřitel má potom na výběr, zda bude místo 

neposkytnutého plnění poţadovat náhradu škody, nebo náhradu nákladů, které účelně 

vynaloţil v očekávání plnění dluţníka (§ 284 BGB). Toto právo věřiteli nevznikne, 

pokud dluţník o nemoţnosti plnění nevěděl a ani vědět nemohl. Zároveň je věřitel 

zbaven povinnosti poskytnout protiplnění (§ 326 BGB), coţ ale neplatí v těch 

případech, kdy věřitel okolnost, která způsobila nemoţnost plnění, zcela nebo převáţně 

přivodil. Za stejných okolností má věřitel i právo odstoupit od smlouvy. 

 

5.2 Rozpor se zákonem 

5.2.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

 Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem je upravena § 39 ObčZ, kdyţ 

stanoví, ţe neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu 

nebo jej obchází. Zákon tak tyto úkony postihuje sankcí absolutní neplatnosti, přičemţ 

není podstatné, zda účastníci právního úkonu o důvodu neplatnosti věděli
180

. 

 „V rozporu se zákonem jsou takové právní úkony, jejichž vznik či plnění je 

zákonem zakázáno, resp., které se svým obsahem či účelem příčí zákonnému zákazu.
181

“ 

Zda je právní úkon v rozporu se zákonem (contra legem), je nutno posuzovat vzhledem 

k celému právnímu řádu, nikoliv jen k ObčZ. Příkladem můţe být známý § 196a zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Neplatnost nastává i tehdy, pokud je úkon 
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v rozporu s jinými obecně závaznými právními předpisy vydanými na základě 

zákonného zmocnění a uveřejněnými ve Sbírce zákonů (př. vyhlášky ministerstev)
182

.  

 Oproti jednání contra legem spočívá obcházení zákona ve „vyloučení závazného 

pravidla záměrným použitím prostředku, který sám o sobě není zákonem zakázaný, v 

důsledku čehož se uvedený stav stane z hlediska pozitivního práva nenapadnutelným. 

Jednání in fraudem legis představuje postup, kdy se někdo chová podle práva, ale tak, 

aby záměrně dosáhl výsledku právní normou nepředvídaného a nežádoucího“
183

. Podle 

judikatury
184

 je nutno sledovat, zda se nejedná o obcházení zákona, na příklad v situaci, 

kdy účastníci smlouvu ve skutečnosti uzavřeli jiného dne, neţ který je ve smlouvě 

uveden. 

Platnost právního úkonu je nutno posuzovat podle právního stavu v době, kdy 

byl právní úkon učiněn. Okolnost, ţe později došlo ke zrušení či změně obecně 

závazného právního předpisu, s nímţ byl právní úkon v rozporu, nemůţe zamezit sankci 

neplatnosti.
185

 

Jiţ dlouho před účinností NOZ lze však v odborných kruzích
186

 i judikatuře 

vystopovat názor kritizující bezvýhradné lpění na § 39 ObčZ, coby ustanovení 

poplatném době vzniku ObčZ a nadměrně zasahujícímu do svobodné vůle 

soukromoprávních subjektů. Tento názor přináší doktrínu tzv. kvalifikovaného rozporu 

se zákonem
187

, jímţ se rozumí takový rozpor, kdy je konkrétním ilegálním právním 

úkonem někomu způsobena újma nebo porušen veřejný pořádek a který jako jediný 

v soukromém právu můţe přivodit neplatnost právního úkonu. „Smyslem této vědecké 

doktríny, je vystříhat se přepjatého právnického formalismu. Takový formalismus je 

objektivně způsobilý škodit přirozené i ústavně zaručené lidské svobodě a dostávat 

člověka do právního neštěstí.
188

“ 

Tento trend potvrzuje i Ústavní soud, jenţ se ve své judikatuře snaţí prosazovat 

zásadu, ţe je třeba spíše hledat důvody pro platnost neţ neplatnost. V jednom ze svých 

nálezů judikuje, ţe neplatnost pro rozpor se zákonem je třeba opřít především o 
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teleologický výklad dotčeného ustanovení a dále: „V soukromoprávní sféře ne každý 

rozpor se zákonem má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. Smyslem 

ochrany legality v soukromoprávní sféře je především ochrana soukromoprávních 

vztahů, tedy především ochrana smluvních vztahů podle zásady "pacta sunt servanda" a 

platí zde zásada, že co není zakázáno, je dovoleno. Proto každý zákonný zásah do této 

sféry je třeba vnímat jako omezení lidské svobody a proto je nutno vykládat ustanovení 

o neplatnosti právních úkonů pro rozpor se zákonem restriktivně.
189

“ 

5.2.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

NOZ opouští široký koncept neplatnosti pro rozpor se zákonem a navazuje na 

doktrínu kvalifikovaného rozporu se zákonem. V závislosti na dalších podmínkách 

můţe rozpor se zákonem vyvolávat buď relativní, nebo absolutní neplatnost právního 

jednání. Relativní neplatnost nastupuje pouze, pokud to smysl a účel zákona vyţaduje 

(§ 580 NOZ), coţ koresponduje s výše uvedeným nálezem ÚS. Smysl a účel zákona 

neplatnost vyţaduje, pokud tato má za svůj cíl ochranu určité osoby
190

. 

Absolutní neplatnost je vyvolána, pokud jednání, které je v rozporu se zákonem, 

zároveň zjevně narušuje veřejný pořádek (§ 588). Zde bude rozhodující, zda zákonné 

pravidlo, jemuţ dané právní jednání odporuje, má za úkol chránit veřejný pořádek, tedy 

určitý řád slouţící všeobecnému zájmu, a zda je nezbytné na zachování tohoto pravidla 

trvat
191

. 

Navíc zde zákonodárce pouţitím slova „zjevně“ zavedl kritérium 

kvalifikovaného porušení veřejného pořádku. Je tak na soudci, aby uváţil míru narušení 

veřejného pořádku, která by měla být vyšší neţ průměrná. Jinými slovy průměrnému 

člověku (§ 4 odst. 1) by mělo být na první pohled zřejmé, ţe jde o narušení veřejného 

pořádku, které by mělo být sankcionováno.
192

 

Zakotvení pojmu „veřejný pořádek“ je naprosté novum. Na rozdíl od dobrých 

mravů, jeţ mají chránit hlavně soukromé zájmy, veřejný pořádek chrání především 

zájmy veřejné. Dá se říct, ţe je to označení souboru základních právních institutů, který 
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je základem pro ústavní budování právního státu a společnosti. Jeho funkcí je zajištění 

dobrého chodu společnosti na základě hodnot, na nichţ daný právní řád stojí. Zahrnuje 

například zájem na stabilitě státního zřízení a nerušeném výkonu veřejné moci, zájem 

na potírání kriminality, fiskální zájem státu, veřejnoprávní pravidla pro hospodářský 

styk atd. Příkladem jednání, která jsou s ním v rozporu, mohou být smlouvy zaloţené na 

korupčním jednání či zavazující ke spáchání trestného činu, smlouvy vylučující 

působení principu publicity veřejných seznamů nebo narušující povahu základních 

právních institutů (např. ujednání, ţe zvíře je věc).
193

 

Obcházení účelu zákona není v textu zákona výslovně uvedeno, nicméně dle 

autorů znění §§ 580 a 588 pokrývá i tyto případy, tudíţ můţe také vyvolat relativní, 

nebo absolutní neplatnost
194

. 

5.2.3 Německá úprava 

 

 Rozpor se zákonem má v BGB svůj vlastní paragraf (§ 134 BGB), jenţ doslova 

stanoví, ţe právní jednání, které je v rozporu se zákonným zákazem, je nicotné, pokud 

ze zákona nevyplývá něco jiného. Termín zákonný zákaz je třeba vykládat široce. Za 

prvé nejde jen o zákaz, ale jakékoliv kogentní ustanovení, tedy i příkaz. Za druhé 

nemusí být obsaţeno přímo v zákoně, ale v jakékoli právní normě, tedy v podzákonných 

předpisech, ale i autonomních předpisech, předpisech evropského či obyčejového 

práva.
195

 

 Z formulace „pokud ze zákona nevyplývá něco jiného“ je vidno, ţe ne kaţdý 

rozpor se zákonem má za následek nicotnost právního jednání. Zde přichází ke slovu 

výklad dané právní normy. Tím se v první řadě zjišťuje, zda daná norma vůbec obsahuje 

zákaz, protoţe ten nemusí být vyjádřen výslovně, nýbrţ můţe jen vyplývat z ducha dané 

normy
196

. Poté se osvětluje, zda jeho porušení vyvolává nicotnost, přičemţ hlavní roli 

hraje smysl a účel zákona, resp. zda „je se smyslem a účelem zákona slučitelné, aby 

dané právní jednání vzniklo a bylo trpěno“
197

. 
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 V německé literatuře se v této souvislosti rozlišují dva typy zákonných zákazů 

podle toho, zda jejich porušení vyvolává nicotnost
198

. Za prvé zákazy, které jsou 

nasměrovány jen vůči způsobu a vnějším okolnostem (např. čas, místo) učinění 

právního jednání. Tyto zákazy nemají za úkol bránit účelu právního jednání, a proto 

jeho nicotnost nevyvolávají. Příkladem můţe poslouţit německý zákon o zavírací době 

obchodů, jehoţ účelem je především chránit zaměstnance, takţe jeho porušení nemá za 

následek nicotnost prodeje zboţí po zavírací době. Dále zákazy, které postihují přímo 

obsah právního jednání, při jejichţ porušení nastupuje nicotnost. Jedná se zejména o 

zákazy vyplývající z předpisů trestního práva (např. nicotná koupě kradených věcí) či 

kogentních ustanovení práva obchodních společností
199

. 

 Pokud zákaz směřuje jen vůči chování jedné ze stran, je třeba dále zkoumat, zda 

je právní jednání nicotné, nebo má v zájmu poctivé strany zůstat platné. Uzavřou-li tak 

strany kupní smlouvu v důsledku podvodu, je právní jednání v rozporu s trestním 

zákoníkem. Přesto ale můţe mít poctivá strana zájem na tom, aby byla platná, a proto 

není ze zákona nicotná. Poctivá strana má v tomto případě právo smlouvu napadnout 

dle § 123 BGB, protoţe na smlouvu přistoupila kvůli lsti protistrany.
200

 

  

5.3 Rozpor s dobrými mravy 

5.3.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

 Následkem rozporu právního úkonu s dobrými mravy je podle § 39 ObčZ rovněţ 

jeho absolutní neplatnost, a to bez ohledu na dobrou víru stran či na to, kdo tento rozpor 

zavinil
201

. Jedná se o institut mající původ v přirozeném právu, které se tak do jisté míry 

stalo právem psaným, přičemţ účelem tohoto institutu je napomáhat spravedlnosti
202

. 

Vztah mezi rozporem se zákonem a rozporem s dobrými mravy lze popsat tak, ţe dobré 

mravy jsou širším pojmem, tudíţ to, co je v souladu se zákonem, ještě nemusí být 
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v souladu s dobrými mravy
203

. V obecné rovině platí, ţe právní úkon je v rozporu 

s dobrými mravy, „pokud porušuje nebo ohrožuje hodnoty, které jsou podle všeobecně 

uznávaného názoru nadřízeny principu autonomie vůle“
204

. 

Zásadním problémem vzhledem k abstraktnosti pojmu zde je, co to vlastně ty 

dobré mravy jsou. To, jak společnost dobré mravy vnímá, se v závislosti na čase a místě 

spolu se společenským vývojem mění, i navzdory jejich určité stálosti a neměnnosti. 

Přesto by měly tvořit jisté objektivní kritérium uznávané převáţnou většinou 

společnosti, dle kterého budou soudy posuzovat konkrétní případy. Judikatura přináší 

mnoho různých definic dobrých mravů a skutkových podstat, které jsou v rozporu 

s dobrými mravy. 

Jedna ze starších definic od Nejvyššího soudu zní: „Souhrn společenských, 

kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, 

vystihujíce podstatné historické tendence jsou sdíleny rozhodující částí společnosti, a 

mají povahu norem základních
205

.“ Tuto definici ale část odborné literatury
206

 vzhledem 

k dynamice dobrých mravů zavrhuje a kloní se spíše k novějším, taktéţ vyjádřeným 

Nejvyšším soudem: „Dobré mravy jsou měřítkem hodnocení konkrétních situací, 

odpovídajícím obecně uznávaným pravidlům slušnosti v souladu s obecnými morálními 

zásadami demokratické společnosti.
207

“, kde NS zároveň zdůrazňuje interpretační 

funkci dobrých mravů nebo „Dobré mravy netvoří uzavřený a petrifikovaný normativní 

systém, jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s 

obecně uznávanými pravidly slušnosti a poctivého jednání.
208

“ 

Ústavní soud se postavil za přirozenoprávní definici dobrých mravů, kdyţ je 

vymezuje jako „souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v 

souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti“ a zároveň dodává, 
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ţe soulad s nimi musí být posuzován z hlediska konkrétního případu v daném čase, 

místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu
209

. 

Na základě zahraničního srovnání lze soudit, ţe dobrým mravům se příčí 

především smlouvy narušující zvyklosti sexuálního a rodinného ţivota, jakoţ i smlouvy 

silně omezující osobní či ekonomickou svobodu některé ze stran – například závazek 

nepřestěhovat se nebo nezměnit zaměstnání bez písemného souhlasu druhé strany
210

. 

Dále dle Salače
211

 se lze domnívat, ţe porušení zahraničního zákonného zákazu můţe 

znamenat rozpor s českými dobrými mravy. 

České soudy se věnují z velké části problematice dobrých mravů související 

s překročením jistých kvantitativních mezí
212

, tudíţ máme detailní judikaturu ohledně 

smluvní pokuty, úroku z prodlení či smluvního úroku, výše úplaty nebo příliš omezující 

konkurenční doloţky. Příkladem jiných typových situací, kdy soudy aplikovaly rozpor 

s dobrými mravy, můţe být judikatura ohledně práva odstoupit od smlouvy (nepříčí se 

dobrým mravům, pokud smlouva výslovně zakládá jedné straně právo od smlouvy 

odstoupit při prodlení té druhé, zatímco o obdobném právu druhé strany mlčí
213

, ovšem 

vyloučení moţnosti odstoupit jiţ v rozporu s dobrými mravy je
214

) či poţadovat úroky 

z prodlení (není v rozporu s dobrými mravy, neupozorní-li věřitel dluţníka na prodlení 

zřetelně vyplývající ze smlouvy a poţaduje-li po několika letech mlčení narostlý 

úrok
215

). 

5.3.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

 Ohledně definice a pojetí dobrých mravů, nenastává s účinností NOZ ţádná 

změna a dosavadní judikatura bude v tomto ohledu s největší pravděpodobností dále 

aplikovatelná. Rozpor s dobrými mravy bude také zde představovat jeden z hlavních 

důvodů neplatnosti právního jednání. Podobně jako u rozporu se zákonem se zde budou 

rozlišovat případy relativní či absolutní neplatnosti podle toho, zda je konkrétní rozpor 
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s dobrými mravy zjevný. Pokud tomu tak bude, půjde o neplatnost absolutní, v opačném 

případě nastane pouze neplatnost relativní.  

O měřítku „zjevnosti“ platí zde to samé, co bylo řečeno výše u zjevného 

narušení veřejného pořádku při rozporu se zákonem. Kritéria pro posuzování zjevnosti 

je nutno čerpat ze základních idejí, na nichţ NOZ stojí, zvláště ze zásad deklarovaných 

v § 3 odst. 2 pís. c) a f)
216

. Pomocným kritériem pak můţe být příkladmo míra újmy 

druhé strany či míra nepřiměřených výhod, k nimţ nemravné jednání směřuje.
217

 

 Co se týče judikatury určující různé skutkové podstaty rozporu s dobrými mravy 

(výše smluvní pokuty, úroku atd.), lze dle názoru autorky vzhledem k poţadavku 

kvalifikovaného rozporu očekávat značný posun ve prospěch relativní neplatnosti, ba i 

platnosti právních jednání. 

 V souvislosti s dobrými mravy se sluší zmínit návrat laesio enormis neboli 

neúměrného zkrácení do českého práva. Tento institut byl upraven jiţ v ABGB a nyní 

ho po odmlce znovu nalézáme v §§ 1793 – 1795. Podstata institutu tkví v tom, ţe je-li 

plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, můţe 

zkrácená strana poţadovat u soudu zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního 

stavu, ledaţe jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé
218

. To 

neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá 

strana nevěděla ani vědět nemusela. Právo domáhat se zrušení smlouvy u soudu zaniká, 

není-li uplatněno do jednoho roku od uzavření smlouvy. Zákon stanoví poměrně hodně 

případů, kdy je aplikace laesio enormis vyloučena - případ nabytí na komoditní burze, 

v draţbě, pro případ sázky nebo hry atd. (viz § 1793 odst. 2 a § 1794). Důleţité je, ţe se 

pravidlo neuţije ani v případech souhlasila-li zkrácená strana s neúměrnou cenou, ač jí 

skutečná cena plnění byla nebo musela být známa, čímţ se ochrana proti neúměrnému 

zkrácení a contrario zuţuje na případy vyuţití omylu zkrácené strany (a minori ad maius 

uvedení zkrácené strany v omyl)
219

. 
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 Úprava neúměrného zkrácení bude zřejmě zpočátku činit obtíţe. Není 

kupříkladu jasný mechanismus uplatnění nároku plynoucího z neúměrného zkrácení - 

ţalobou na určení neplatnosti nebo ţalobou na nahrazení projevu vůle ke zrušení 

smlouvy
220

? Dále bude pro soudy jistě problematické určit, co je onen „hrubý 

nepoměr“. Nutno vycházet z toho, ţe úkolem laesio enormis není v kaţdém případě 

zajistit rovnováhu vzájemného plnění, nýbrţ postihovat pouze extrémní případy, kdy 

nepoměr takříkajíc bije do očí. Lze předpokládat, ţe se soudy inspirují rakouskou právní 

úpravou, která výslovně poţaduje zkrácení přes polovic
221

. 

5.3.3 Německá úprava 

 

 Podobně jako české právo i německé sankcionuje v § 138 BGB právní jednání 

odporující dobrým mravům nicotností. Německé soudy se taktéţ rozsáhle zabývají 

výkladem tohoto pojmu. Dodnes se při určení jeho obsahu uţívá obecné měřítko 

vytvořené Říšským soudem v roce 1901, které káţe měřit obsah dobrých mravů volně 

přeloţeno „pocitem slušnosti všech poctivě a spravedlivě smýšlejících lidí“
222

. To je 

sice taktéţ velice široká formulace, ale usměrňuje soudy přinejmenším v tom, ţe při 

hodnocení právních jednání mají vycházet z průměrného názoru společnosti, nikoliv 

z nějakých extrémů
223

. Obzvláštní význam při posuzování mravnosti či nemravnosti má 

hodnotový ţebříček vyjádřený v německé ústavě
224

. 

 Pro vyslovení nicotnosti musí jednak objektivně existovat rozpor daného 

právního jednání s dobrými mravy, jednak musí jednající vědět o skutečnosti, jeţ 

nemravnost způsobuje. Pokud je nemravné jednání namířeno proti třetímu nebo obecně 

proti zájmům společnosti, musí o této skutečnosti vědět obě smluvní strany. To 

samozřejmě neplatí, pokud je jednání namířeno proti jedné ze smluvních stran. Pro 

ilustraci můţe poslouţit zakoupení jedu na krysy za účelem otrávení manţelky. Pokud 

prodávající o úmyslu kupujícího neví, kupní smlouva je platná. Vzhledem k obtíţnosti 

dokazování znalosti takové okolnosti se judikatura
225

 ustálila na tom, ţe postačí dokázat 
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nevědomost z hrubé nedbalosti. Naopak není nutné, aby jednající svoje jednání za 

nemravné povaţoval.
226

 

 Okolnost způsobující nemravnost můţe tkvět přímo v obsahu právního jednání, 

to jsou zejména případy, kdy dané jednání porušuje veřejný pořádek, nebo je obsah sám 

o sobě v pořádku a nemravnost způsobují jiné okolnosti jako motivy, představy a 

úmysly jednajících, účinky a účel jednání.
227

 

Z časového hlediska je pro posouzení nemravnosti zpravidla rozhodující 

okamţik učinění právního jednání, takţe co bylo v té době nemravné, zůstává 

nemravné, i kdyţ se okolnosti či hodnocení případu změní. Můţe ale dojít k tomu, ţe 

rozhodujícím okamţikem bude okamţik nástupu právních účinků daného jednání, 

zejména pokud tyto následují za delší dobu, a to proto, ţe účelem § 138 je právě 

zabránit neţádoucím právním účinkům. Příkladem můţe být pořízení pro případ smrti, 

kdy se poměry natolik změní, ţe by trvání na něm způsobilo těţkou újmu 

pozůstalému.
228
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251 
227

 KÖHLER, H. BGB, allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 23. Aufl., München: Beck, 1996, s. 241 
228

tamtéţ, s. 241 



 67 

6 Vady v osobě jednajícího 
 

6.1 Do účinnosti rekodifikace 

 

 ObčZ se této problematice věnuje v § 38, kde v prvním odstavci stanoví, ţe 

neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej učinil, nemá způsobilost k právním úkonům, 

a dále ve druhém, ţe je rovněţ neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, 

která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. ObčZ tedy takovému jednání 

přisuzuje absolutní neplatnost. 

 Osoby nemající způsobilost k právním úkonům budou zejména nezletilé fyzické 

osoby, dále zletilé fyzické osoby soudně zbavené způsobilosti k právním úkonům či v ní 

omezené. V případě omezení způsobilosti je nutné vţdy posoudit, zda se omezení týká 

právě daného právního úkonu. Obdobně u nezletilých je vzhledem k § 9 ObčZ, který 

jim přiznává způsobilost k právním úkonům úměrnou rozumové a volní vyspělosti 

odpovídající jejich věku, potřeba posoudit, zda daný právní úkon toto kritérium splňuje 

nebo ne. Formulace § 38 odst. 1 je tak dosti nepřesná, správně by měl znít spíše 

„neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej učinil, nemá k němu způsobilost“. 

 Je třeba mít na paměti, ţe účelem § 38 je oněm osobám poskytnout ochranu, 

nikoli pro ně vytvořit „klec“, takţe ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, mohou i osoby 

zcela zbavené způsobilosti k právním úkonům právně jednat v nevýznamných a 

běţných záleţitostech kaţdodenního ţivota (př. nákup potravin, uzavření přepravní 

smlouvy v městské hromadné dopravě).
229

 

 Absolutně neplatný je dle § 38 odst. 2 také právní úkon osoby jinak k právním 

úkonům způsobilé, která jedná v duševní poruše, a to aniţ by došlo k omezení či 

zbavení způsobilosti k právním úkonům. Podmínkou je, ţe tato duševní porucha musí 

osobu činit neschopnou právně jednat, tj. posoudit následky svého jednání, nebo ho 

ovládnout, případně obojí
230

. Můţe se jednat i o přechodnou duševní poruchu (opilost, 

hypnóza). Je irelevantní, zda se osoba do stavu duševní poruchy dostala svým 

zaviněním, nebo ne. 
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6.2 Po účinnosti rekodifikace 

 

 Na první pohled takřka stejné ustanovení obsahuje NOZ v § 581. Podle něj není-

li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné 

je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně 

jednat. Kromě terminologické změny ze způsobilosti k právním úkonům na svéprávnost 

si lze povšimnout i zpřesnění formulace, která jiţ bere v potaz, ţe osoba můţe být 

způsobilá k některým právním jednáním a k jiným ne. 

 Vzhledem k rozsáhlým změnám, které NOZ ve statusových věcech zavádí, je ale 

faktický obsah přece jen rozdílný. První změnou je, ţe plné svéprávnosti můţe člověk 

nabýt kromě zletilosti a uzavřením manţelství i přiznáním svéprávnosti soudem, 

zejména pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost 

sám se ţivit a obstarat si své záleţitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce 

nezletilého (§ 37 NOZ). 

 Koncept částečné svéprávnosti nezletilých se co do kritérií a obsahu nezměnil, 

ale oproti § 9 ObčZ, se jedná o pouhou vyvratitelnou domněnku
231

. V § 31 NOZ je totiţ 

stanoveno, ţe se má za to, ţe kaţdý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je 

způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti 

nezletilých jeho věku. 

 V §§ 32 aţ 36 dále částečnou svéprávnost nezletilých různě modifikují. 

Ustanovení § 32 umoţňuje, aby zákonný zástupce udělil nezletilému, který nenabyl plné 

svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého ţivota souhlas k určitému právnímu 

jednání nebo k dosaţení určitého účelu. Pak je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám 

právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno. Tento souhlas můţe být 

následně omezen i vzat zpět a zásadně musí být udělen předběţně. Není moţné 

dovozovat, ţe neplatné nezletilcovo jednání lze zhojit dodatečným souhlasem 

zákonného zástupce
232

. 

 O neplatnosti právního jednání učiněného v duševní poruše (§ 581, věta druhá) 

platí nadále to samé, co bylo jiţ řečeno výše u neplatnosti právních úkonů učiněných 

v duševní poruše dle ObčZ. 
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 Další otázkou je, zda jednání uvedená v § 581 budou neplatná relativně či 

absolutně. Komentář povaţuje všechna taková právní jednání za absolutně neplatná
233

. 

Učebnice
234

 to vidí sloţitěji. Jednání učiněné v duševní poruše je neplatné relativně. 

Jednání osoby, jejíţ svéprávnost byla omezena a byl jí ustanoven opatrovník 

(opatrovanec), je taktéţ neplatné relativně, a to ještě pouze tehdy, působí-li opatrovanci 

újmu. Dále je v tomto případě připuštěno dodatečné schválení opatrovníkem a tím se 

dané právní jednání stává platným (§ 65 NOZ). Zcela opačná je situace u nezletilých. 

Pokud jednal sám nezletilý, ač měl jednat jeho zákonný zástupce, je jednání neplatné 

absolutně. To je dovozováno z toho, ţe zájmy nezletilého jsou chráněny i ústavním 

pořádkem, a takové jednání je tedy jak v rozporu se zákonem (§ 581 NOZ), tak 

veřejným pořádkem, coţ má dle § 588 NOZ za následek absolutní neplatnost. 

 

6.3 Německá úprava 

 

Svéprávnosti a jejímu vlivu na platnost právních jednání je ve srovnání s ObčZ i 

NOZ v BGB věnován poměrně velký prostor, konkrétně jedenáct paragrafů. Německé 

právo rozlišuje dva stupně zmenšené svéprávnosti. 

První jsou osoby zcela nesvéprávné. Ty jsou vymezeny v § 104 BGB a jsou jimi 

děti, které nezavršily sedmý rok ţivota, a dále osoby trpící duševní poruchou, kvůli 

které nemohou svobodně určovat svou vůli a která není jen přechodná. Svobodným 

určováním vůle se rozumí „neschopnost tvořit svou vůli volně a bez vlivu dané duševní 

poruchy a jednat dle rozumně získaných poznatků“
235

. Plnoletá nesvéprávná osoba 

můţe platně činit právní jednání kaţdodenního ţivota, kde vzájemné plnění má 

minimální hodnotu, pokud to podstatně neohrozí osobu nebo jmění nesvéprávného (§ 

105a BGB).  

Právní jednání nesvéprávných osob jsou nicotná (§ 105 BGB) a jedná za ně 

zákonný zástupce, tedy za děti zpravidla rodiče, za plnoletého nesvéprávného 

opatrovník
236

. Dále jsou dle § 105 odst. 2 BGB nicotná právní jednání, která byla 
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učiněna ve stavu bezvědomí nebo přechodné duševní poruchy (například v opilosti či 

záchvatu nemoci). 

Druhým stupněm je omezená svéprávnost. Omezeně svéprávné jsou dle § 106 

BGB nezletilé osoby, které završili sedmý rok ţivota, ale ještě nejsou plnoleté, tj. 

nezavršili osmnáctý rok ţivota (§ 2 BGB), a tím pádem nejsou plně svéprávné. 

V zásadě je k platnosti jejich jednání nutný předchozí souhlas zákonného zástupce 

(Einwilligung). Pokud nezletilý souhlas předem získá, je jednání platné. Zákonný 

zástupce ovšem můţe svůj souhlas aţ do učinění daného jednání vzít zpět, a to buď 

prohlášením vůči nezletilému, nebo jeho smluvnímu partnerovi. Předchozí souhlas 

můţe mít rozličný rozsah. Lze ho udělit pro jednotlivé právní jednání, ale můţe být i 

generální k určitému okruhu právních jednání, nesmí ale jít tak daleko, ţe by se 

nezletilý dostal do stejné pozice jako plně svéprávný
237

. Z tohoto obecného 

pravidla předchozího souhlasu ale existují dvě zákonné výjimky. 

Za prvé mohou omezeně svéprávní sami platně právně jednat, pokud tím získají 

pouze právní výhodu. Zisk pouhé právní výhody se v zájmu ochrany nezletilého 

vykládá nanejvýš úzce, a pokud z právního jednání plyne pro nezletilce i ta nejmenší 

právní nevýhoda, musí dát zákonný zástupce předem svůj souhlas. Takţe pokud 

nezletilý zakoupil nové kolo za 30 EUR, je nutný souhlas, protoţe závazek zaplatit 30 

EUR představuje právní nevýhodu, ačkoliv je to ekonomicky velice výhodné
238

. 

Druhou výjimku tvoří § 110 BGB, tzv. paragraf o kapesném. Podle něj není 

potřeba souhlasu zákonného zástupce, pokud nezletilý protistraně poskytl plnění 

z prostředků, které mu za tím účelem nebo k volné dispozici zákonný zástupce 

přenechal nebo se souhlasem zákonného zástupce někdo jiný. Znění zákona vyţaduje, 

aby takto bylo nezletilým poskytnuto celé plnění. Dokud není plnění poskytnuto celé, je 

platnost právního jednání závislá na souhlasu zákonného zástupce.
239

 

Co se děje, kdyţ omezeně svéprávný jedná bez potřebného souhlasu? Potom 

právní jednání závisí na dodatečném souhlasu zákonného zástupce (Genehmigung). Do 

udělení či odepření souhlasu se právní jednání nachází ve stavu tzv. kolísavé 

neúčinnosti (schwebende Unwirksamkeit) a nevyvolává právní následky. Udělením 
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souhlasu je jednání zpětně účinné, odepřením souhlasu definitivně neúčinné. V zájmu 

jistoty v právních vztazích dává zákon smluvnímu partnerovi moţnost vyzvat 

zákonného zástupce, aby se ohledně dodatečného souhlasu vyjádřil. Pokud ten ho 

neudělí do dvou týdnů od obdrţení výzvy, platí, ţe byl odepřen. Dále je protistrana před 

nejistotou chráněna tím, ţe můţe aţ do udělení dodatečného souhlasu smlouvu zrušit.
240
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Závěr 
 

Závěr bych ráda věnovala srovnání a zhodnocení rozebíraných úprav v bodech, 

které povaţuji za nejdůleţitější. V českém právu lze v pojetí právních jednání/úkonů na 

první pohled zaznamenat terminologické změny, ale hlavně i obsahový posun. Právní 

jednání podle NOZ je širším pojmem neţ právní úkon, a to díky rozšíření okruhu 

následků, které vyvolává. V dlouhodobém časovém horizontu toto rozšíření pokládám 

za prospěšné, protoţe podporuje svobodu jednotlivce, coţ je vţdy znak vyspělého 

právního řádu a je to i efektivní, neboť jednotlivec sám ví, co je pro něj nejlepší. Na 

druhou stranu se stoupající autonomií člověka jsou na něj kladeny i vyšší poţadavky a 

stoupá riziko jejího zneuţití. Proto si myslím, ţe zpočátku (i několik let) bude nová 

úprava činit problémy. Z dosavadního právního stavu jsou lidé zvyklí, ţe co je psáno, to 

je dáno a ne ţe je zavazuje nějaká zavedená praxe, natoţ pak zvyklost či dobré mravy, 

coţ můţe způsobit spoustu nemilých překvapení. Velké komplikace očekávám s 

prokazováním, co je zavedená praxe stran a co zvyklost. Ze své skromné praxe na soudě 

vím, ţe soudy rozhodují s poměrně nejistou znalostí skutkových okolností daného 

případu, které budou muset aplikovat při zjišťování konkrétního obsahu těchto podle mě 

vágních pojmů.  

Německá úprava staví stejně jako NOZ na zásadě autonomie vůle a právní 

jednání vnímá stejně jako české právo jako projev vůle směřující k právním následkům. 

Tím ale podobnost v zásadě končí. Významným specifikem německého práva je totiţ 

princip abstrakce, podle kterého jsou smlouva a na jejím základě převedená práva či 

povinnosti na sobě zcela nezávislé, a to i co se týče neplatnosti. Já tuto konstrukci 

vnímám za prvé za překombinovanou a pro „neněmce“ za takřka nepochopitelnou, za 

druhé za silně nespravedlivou vůči převodci práva. Její přínos je ovšem nepochybně ve 

zvýšení právní jistoty. 

Největšími změnami, které NOZ přináší ohledně neplatnosti samotné, je v první 

řadě výslovné zakotvení zásady favor contractus, coţ bude patrně určující pro odklon od 

dosavadní judikatury, a dále masivní příklon k relativní neplatnosti. Obě tyto změny 

hodnotím pozitivně, neboť se domnívám, ţe otázka platnosti a neplatnosti právních 

jednání by především měla být věcí vůle jednajících subjektů, nikoliv zákona či soudů. 

V důsledku upřednostnění relativní neplatnosti opět mohou být problematické zvýšené 
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nároky na jednotlivce, kteří povětšinou ani nevědí, ţe došlo k rekodifikaci, a ţe by si 

svých práv měli více hledět, případně vyvíjet větší iniciativu k jejich ochraně. Co ale 

v souvislosti s NOZ povaţuji za negativum, je úprava náhrady škody způsobené 

neplatností právního úkonu, resp. omezení okruhu aktivně legitimovaných pouze na 

stranu, která o neplatnosti nevěděla. Skutečně nevidím důvodu, proč by na náhradu 

škody neměly mít právo i třetí osoby, zvlášť pokud jsou pasivně legitimovány. 

Německá konstrukce neplatnosti je zcela odlišná, coţ se promítá i do 

pojmosloví. Stěţejní instituty jsou Nichtigkeit a Anfechtbarkeit. První má nejblíţe 

k naší absolutní neplatnosti, druhý pojem k relativní neplatnosti. Celkově je BGB 

koncipován spíše ve prospěch absolutní neplatnosti (Nichtigkeit), protoţe důvody 

relativní neplatnosti (Anfechtbarkeit) jsou taxativně vypočteny. Za zajímavé povaţuji 

pravidlo, ţe pokud uplatnění neplatnosti vede k porušení práv třetích osob nabytých 

v dobré víře, hledí se na dané právní jednání jako na platné. Myslím, ţe to by bylo 

potenciálně přínosné a aplikovatelné i v našem právním řádu, ať uţ pouze judikatorně 

nebo výslovnou úpravou. Institut kolísavé neúčinnosti (schwebende Unwirksamkeit) je 

podobný dodatečnému schválení jednání opatrovance opatrovníkem dle § 65 odst. 2 

NOZ. Škoda ţe autoři NOZ toto po vzoru BGB nedotáhli k dokonalosti a nezakotvili i 

moţnost vyzvat opatrovníka k vyjádření souhlasu či nesouhlasu, aby se odstranila 

nejistota smluvního partnera opatrovance. 

Co se týče problematiky jednotlivých vad právního jednání, ráda bych vyzvedla 

problematiku omylu, s kterým se v praxi lze setkat velice často. Po účinnosti NOZ se 

značně sníţí počet neplatných jednání v důsledku omylu, poněvadţ to budou pouze ty 

případy, kdy byl omyl protistranou vyvolán. Za opravdu zajímavou ale pokládám 

německou úpravu, která umoţňuje zneplatnit právní jednání pro jakýkoli omyl, pokud 

osoba napadající platnost prokáţe, ţe by tak nejednala, kdyby o omylu věděla. To 

znamená, ţe omyl nemusí být ani omluvitelný ani nikým vyvolán, ani o něm protistrana 

nemusí vědět. To je dle mého názoru úprava k jednajícímu v omylu velmi benevolentní, 

coţ je ale kompenzováno povinností k náhradě škody způsobené zneplatněním jednání, 

a to i vůči třetí osobě. 

Mnoho pozornosti vzbudilo výslovné zakotvení lichvy v NOZ. Já vidím hlavní 

přínos v psychologickém efektu tohoto ustanovení. Domnívám se, ţe díky výslovné a 

pochopitelné úpravě se postiţení lichvou takříkajíc nebudou bát ozvat. BGB obsahuje 
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úpravu podobnou NOZ, ovšem německá judikatura šla dál a vytvořila kategorii jednání 

podobného lichvě, díky níţ lze prohlásit za neplatná jednání, u kterých se subjektivní 

prvek lichvy nepodaří prokázat, je-li objektivní prvek zvlášť výrazný. Tím byl 

v podstatě do německého právního řádu zaveden institut laesio enormis. 

Středobodem neplatnosti právního jednání je snad ve všech právních řádech 

rozpor se zákonem a dobrými mravy. V tomto ohledu udělal NOZ velký krok směrem 

k platnosti právního jednání. Mám za to, ţe mnoho jednání odporujících zákonu, na 

jejichţ neplatnosti bylo v minulosti mnohdy nesmyslně formalisticky lpěno, bude 

napřístě platných, maximálně neplatných relativně. Případů absolutní neplatnosti, tedy 

kdy jednání zjevně narušuje veřejný pořádek, se pak bude vyskytovat minimum. To 

samé se dá říct o neplatnosti v důsledku rozporu s dobrými mravy. Dle mého vítané je 

výslovné zakotvení neúměrného zkrácení. Jistě je to lepší neţ sloţitá německá 

judikaturní konstrukce a očekávám od toho podobný efekt, jako jsem výše popsala u 

lichvy. 

V neposlední řadě bych zmínila problematiku osoby jednajícího. V souvislosti s 

NOZ pokládám za zajímavý rozpor mezi komentářem a učebnicí ohledně toho, co bude 

neplatné relativně a co absolutně. Já se kloním k názoru v učebnici, tedy ţe vyjma 

jednání nezletilého bez souhlasu zákonného zástupce půjde o neplatnost relativní. Jsem 

přesvědčena o tom, ţe to daleko více odpovídá záměru autorů a duchu NOZ. 

V německém právu mě coby kuriozita zaujalo ustanovení, ţe nezletilý můţe samostatně 

právně jednat, pouze pokud mu to přinese výhodu, a především jeho absurdně úzký 

výklad, který samostatné jednání nezletilého omezuje de facto jen na přijetí daru. 

Obecně vzato je můj postoj k NOZ rozporuplný. Díky ústupu od formalismu a 

příklonu k platnosti právního jednání bude více vyhovovat modernímu právnímu styku. 

Na druhou stranu klade velké poţadavky na jedince, co se týče obezřetnosti a právního 

vědomí. V nezáviděníhodné pozici budou rovněţ soudy, které se budou muset potýkat 

se spoustou nových situací a nejasných pojmů.  

Kdyţ nakonec shrnu svoje poznatky německé úpravy, docházím dále k názoru, 

ţe ačkoli lze ze zahraniční úpravy dobře čerpat inspiraci v dílčích otázkách, rozhodně 

bych se neuchylovala k nějakému většímu přenášení cizích institutů do českého práva, 

protoţe nemusí platit, ţe co funguje tam, bude fungovat i zde.   
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Resumé 
 

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

Německa“ autorka zvolila, protoţe to je stěţejní problematika občanského práva, která 

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

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

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

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

několikrát zcela přetrţena, a jednak kvůli absenci vlivu komunistické ideologie, jeţ 

měla tak velký dopad na českou úpravu.   

Práce je rozdělená do šesti kapitol a kaţdá 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 nejdůleţitějšími právními skutečnostmi, a jejich 

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

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

respektive jejích druzích dle kaţdé 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, coţ 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 váţnosti vůle a omylem. Čtvrtá vadami projevu vůle, coţ 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. 
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Summary 
 

The topic „Invalidity of Legal Acts in the Czech Law in Comparison with the 

Law of Germany“ has been chosen because of its importance in the system of the Czech 

Civil Law. Invalidity of legal acts concerns every subject and object of legal 

relationships. Nowadays this topic is also very actual due to the recodification of Civil 

Law which brings fundamental changes. Comparison with German legislation is very 

contributive thanks to its consistency during 20
th

 century that is in contrast with 

inconsistency of Czech legislation caused by political changes (especially by 40 years 

of communism in the territory of the Czech Republic). 

The thesis is divided into six chapters and each chapter contains three parts. The 

first part deals with the old regulation under the Act No. 40/1964 Coll., the second one 

the new regulation under the Act. No. 89/2012 Coll. and finally the third one discusses 

the German regulation under the German Civil Code. The first two chapters are 

designed to provide an overview of mainly theoretical resources. The first chapter 

concerns with legal acts as the most important legal facts and their concepts. 

Requirements of legal acts, terminological and conceptual changes under New Civil 

Code and furthermore concept under the German law are described here. The second 

chapter deals with the invalidity alone, or more precisely with the types of invalidity 

according to each regulation. That means relative invalidity, absolute invalidity, non 

negotium and also analogical German institutes. 

The next four chapters analyze the defects of legal acts and their influence on 

validity which is crucial for legal practice. These chapters are frequently accompanied 

by various examples and also by relevant judicature. The third chapter addresses the 

will and its defects like the lack of freedom and seriousness of the will and error. The 

fourth one deals with defects in expression of the will, which are incomprehensibility, 

indefinity and especially legal act form deficiencies. Chapter five concentrates on 

problems resulting from the conflict of legal acts with the law and good manners. Final 

chapter focuses on legal acts committed by persons who are not capable of them or by 

persons in mental disorder. Conclusions are summarized at the end of the thesis with 

emphasis on the differences between each regulation while mentioning their main 

advantages and disadvantages. 
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Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 32 Cdo 2918/2010, ze dne 31. 7. 2012 

 

Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 32 Odo 1043/2004, ze dne 28. 2. 2007 

 

Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 150/2007, ze dne 26. 9. 2007 

 

Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 2 Cz 72/1970, ze dne 5. 2. 1971 

file:///D:\Dokumenty%20PD\Pr�vo\Diplomka\rozpor%20se%20zakonem,mravy\dobre%20mravy\document-view.seam%3fdocumentId=njptembrgjpxm6lcmvzf63ttl4ytknrq
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Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 571/2006, ze dne 21. dubna 2009 

 

Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 28/1996, ze dne 14. 5. 1997 

 

Usnesení ÚS ČR sp. zn. II.ÚS 249/97, ze dne 26.2.1998 

 

Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 87/04, ze dne 6.4.2005 

 

Rozhodnutí VS v Praze sp. zn. 3 Cdo 6/1992 ze dne 18.3.1994 

 

Rozhodnutí KS v Hradci Králové sp. zn. 14 Co 512/94, ze dne 7. prosince 1994 

 

Rozhodnutí KS v Ostravě sp. zn. 12 Cm 145/1995, ze dne 30. 5. 1996 

 

Rozhodnutí KS v Ústí nad Labem sp. zn. 10 Co 354/2002, ze dne 18.06.2002 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH X ZR 97/99, 17.10.2000 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGHV ZR 160/65, ze dne 11.01.1966 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH V ZR 299/89, ze dne 22.02.1991 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH IX ZR 245/86, ze dne 07.06.1988 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH VIII ZR 16/78, ze dne 24.01.1979 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH VIII ZR 193/67, ze dne 19.02.1969 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH V ZR 260/90, ze dne 08.11.1991 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH V ZR 104/81, ze dne 30.4.1982 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH V ZR 42/70, ze dne 21.4.1972 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGHVII ZR 183/80, ze dne 23.09.1982 

 

Rozhodnutí Říšského soudu RGZ 48, S. 114, 124 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH III ZR 59/76,  ze dne 09.02.1978 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH VIII ZR 19/91, ze dne 09.10.1991 

 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora BGH XI ZR 70/95, ze dne 05.12.1995 
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