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I. Úvod 

Rozbor následků vadných právních úkonů v soukromém právu považuji za velmi 

aktuální téma, a to nejen ve světle změn, které přinese nový občanský zákoník s účinností 

od 1. ledna 2014. Jde přitom o problematiku, která i přes svůj značný význam nebývá často 

komplexněji zkoumána. Téma práce umožní jak zmapovat a zhodnotit stávající systém 

následků vadných právních úkonů v základních právních odvětvích soukromého práva, tak 

i představit nové občanskoprávní pojetí. Obojí přitom bude mít značný praktický přínos, 

když nový občanský zákoník nebude působit (až na výjimky) retroaktivně a bude proto stále 

potřeba znalosti současného právního stavu zejména pro případ smluv uzavřených 

před 1. lednem 2014. Rozsah práce byl zvolen tak, aby přesáhl rozbor vnitrostátního právního 

řádu a mohly tak být zúročeny a rozšířeny mé poznatky ze studií na Pařížské universitě 

Panthéon-Assas.   

Zvolené téma rigorózní práce v sobě zahrnuje hned několik oblastí, které bude třeba 

zkoumat zčásti separátně, aby bylo možno závěrem dospět k ucelenému zanalyzování 

následků vadných právních úkonů v soukromém právu. 

Analýza bude vyžadovat především rozbor pojetí „vady“ právního úkonu, resp. jaké 

jednání vlastně onu právně relevantní vadu představuje, a to jak v rámci občanského práva, 

tak i podle dalších stěžejních právních předpisů soukromého práva, tj. obchodního zákoníku, 

zákoníku práce, zákonu o rodině a zákona o registrovaném partnerství. Domnívám se, 

že pojetí vady bude poléhat obsahovým změnám v závislosti na vývoji celospolečenského 

právního smýšlení a vývoji hodnotových systémů. Uvedené bude dle mého názoru zřetelné 

zejména v právu občanském, které se momentálně ocitá na pomezí dvou právních norem, 

které vychází z odlišných ideových pilířů. Rovněž usuzuji na to, že vnímání vady bude 

vykazovat více či méně zřetelná specifika v souvislosti s typickými rysy jednotlivých 

právních odvětví. Půjde-li o obchodní zákoník, pak lze předjímat, že tato norma regulující 

právo obchodníků jako profesionálů bude méně citlivá k těm jednáním, které by občanský 

zákoník již určitou sankcí stíhal. Stejně tak lze očekávat, že režim rodiněprávních předpisů 

bude vykazovat od obecného občanskoprávního režimu určité odchylky, jejichž ratio bude 

odůvodněno zejména upravovanou matérií. 
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Pokud bude jednání zakládat právně relevantní vadu, pak bude na místě zjišťovat, 

jakým následkem je předmětná vada stižena. Rovněž i zde vycházím z předpokladu, 

že následky vad nebudou neměnné v čase a budou vykazovat rozdíly v rámci jednotlivých 

právních předpisů. Pokud by například totožné jednání bylo vnímáno jako vada ve světle 

občanského i obchodního zákoníku, nelze automaticky očekávat, že bude sankcionovaná 

stejným následkem. Ostatně i ve srovnání se zahraničním právním řádem, konkrétně 

francouzským, lze předpokládat určité odlišnosti v pojetí některých následků vadných 

právních úkonů, resp. jednání. Uvedené premisy budou také předmětem podrobného 

zkoumání a bude ověřena jejich správnost.   

Za účelem dosažení tohoto cíle bude úvodem rigorózní práce provedena analýza 

samotného právního úkonu. Zejména bude právní úkon vymezen, bude představena 

problematika definičních znaků právního úkonu a náležitostí právního úkonu, a to nejen 

v rovině teoretického třídění, ale především se zaměřením na aplikační praxi českých soudů 

ve věci vad definičních znaků a náležitostí právních úkonu. V rámci obsahových náležitostí 

právního úkonu pak bude například rozebrána aktuální otázka (ne)přípustnosti smluvní 

retroaktivity či (ne)přípustnosti sjednávání právních domněnek ve smlouvách. 

Zrcadlově bude pojednáno o právním jednání podle nového občanského zákoníku se 

zaměřením na případné odlišnosti od právního úkonu podle účinného občanského zákoníku. 

Rovněž budou představeny nejzásadnější změny při uzavírání smluv (například dispozitivita 

kontraktačního procesu), jakožto nejvýznamnějších právních jednání. 

V další části budou rozebrány následky vadných právních úkonů podle občanského 

zákoníku a navazující judikatury. Především půjde o neplatnost, a to jak absolutní, 

tak relativní. V rámci analýzy absolutní neplatnosti bude pozornost zaměřena zejména na 

teorii kvalifikovaného rozporu se zákonem a její odraz v aplikační praxi. U odporovatelnosti, 

jakožto dalšího myslitelného následku vadného právního úkonu, bude - vyjma předpokladů 

úspěšné odpůrčí žaloby - zkoumána například i možnost odporovatelnosti ekvivalentních 

právních úkonů či těch úkonů, kterými nedochází ke zcizení majetku. V případě odstoupení 

od smlouvy budou analyzovány zvláště předpoklady platného odstoupení a jejich rozšiřování 

judikaturou Nejvyššího soudu. Pojednáno bude i o těch následcích, které sice nejsou výslovně 

obsaženy ve hlavě čtvrté první části občanského zákona (která v zásadě zakotvuje systém 

hlavních následků), ale vyplývají z dalších ustanovení zákona, například odepření právní 

ochrany, či sekundární následky vadných právních úkonů spočívající v povinnosti nahradit 

škodu. Závěr bude patřit vzájemným vztahům těchto následků. 
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V rámci zjišťování jednotlivých následků vadných právních úkonů a jejich specifik 

podle dalších právních předpisů budou představeny odlišnosti od obecného 

občanskoprávního režimu zakotvené v obchodním zákoníku, v zákoníku práce, zákoně 

o rodině a zákoně o registrovaném partnerství.   

Režim následků vadných právních úkonů podle občanského zákoníku bude 

porovnán i s částečně novým pojetím vad a jejich následků podle nového občanského 

zákoníku. V této části budou nejprve vytyčeny základní stavební kameny nového občanského 

zákoníku, jako například zásada favor negotii, od kterých se systematika a koncepce následků 

vadných právních jednání odvíjí. Následně pak bude představena (staronová) sankce 

nicotností, sankce neplatností, relativní neúčinností a další vybrané následky. Důraz bude 

kladen i na nově pojímanou roli soudů při zachovávání platnosti právních jednání či utváření 

práv a povinností mezi smluvními stranami. 

V předposlední části budou popsány vybrané následky vadných právních jednání 

podle francouzského občanského zákoníku (Code Civil), a to konkrétně neplatnost, případy 

neúměrného zkrácení a možnost odstoupení od smlouvy či neúčinnost právních jednání 

učiněných in fraudem creditoris. V rámci každého z uvedených následků bude zkoumán 

i jejich judikatorní vývoj a dotváření do současné podoby. U provedené komparace bude 

poukázáno zvláště na ty odlišnosti či podrobněji rozpracované následky vadných právních 

jednání, které by mohly být zdrojem inspirace i v novém českém právním prostředí. 

Závěrem budou zjištěné poznatky shrnuty a vyvozeny příslušné závěry k výše 

nastíněným premisám. 

Metodika práce bude spočívat především v analýze dostupné (ne zřídka kdy 

protichůdné) judikatury a odborné literatury vztahujících se ke konkrétním tématům. V rámci 

zkoumání francouzské právní úpravy vybraných následků vadných právních úkonů budou 

výstupy zkomparovány s českou právní úpravou. 

 

II.  Právní úkony podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

Nezbytnou součástí zkoumání systému a následků vadných právních úkonů 

v soukromém právu je především analýza samotného právního úkonu. V následující kapitole 

proto bude právní úkon vymezen, bude představena problematika definičních znaků právního 

úkonu a náležitostí právního úkonu, a to nejen v rovině teoretického třídění, ale především se 
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zaměřením na aplikační praxi českých soudů ve věci vad definičních znaků a náležitostí 

právních úkonů. V rámci části věnované obsahu právního úkonu pak bude zacíleno zejména 

na aktuální témata (ne)přípustnosti smluvní retroaktivity a sjednávání právních domněnek 

ve smlouvách. Dále budou rovněž představeny judikatorní odpovědi na otázku, co lze ještě 

považovat za právní úkon a co nikoli, a to konkrétně na případech usnesení valné hromady, 

faktického úkonu a procesního úkonu. A poněvadž je nejpodstatnějším právním úkonem 

smlouva, budou rovněž rozvedeny zejména otázky týkající se vzniku uzavírání smluv, 

především pak právní charakter kontraktačního procesu a podmínka úplného konsensu, které 

v novém občanském zákoníku dostojí podstatných změn. Závěr kapitoly bude patřit 

pojednání o způsobu výkladu právních úkonů, který se v pojetí Nejvyššího a Ústavního soudu 

částečně liší. 

2.1. Pojem a definiční znaky právních úkonů 

Podle § 34 OZ je právním úkonem projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně 

nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. 

Z obsahu citovaného ustanovení vyplývá, že zákonné vymezení v sobě zahrnuje následující 

definiční znaky právního úkonu: 

• vůle a její projev, 

• zaměření projevu vůle, 

• uznání projevu vůle právním řádem. 

2.1.1. Vůle  

(i) Pojem 

Vůle bývá obvykle definována jako vnitřní psychický vztah jednajícího subjektu 

k zamýšleným právním následkům.2 Vůle je vnitřním rozhodnutím jednajícího o tom, 

zda právní úkon učiní, s kým tak učiní, jaký bude mít obsah a právní formu. Vzhledem 

k psychologickému a ryze internímu charakteru vůle není prakticky možné vůli, resp. její 

existenci jako takovou zkoumat.3 Pokud proto vznikne pochybnost o tom, zda ten, kdo vůli 

                                                 

2 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované 
a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 137, dále FIALA, J. a kol. Meritum Občanské právo. 2., aktualizované 
a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 38. 

3 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2313/2005: „Vůle je jevem 
psychického nitra člověka, a proto sama o sobě není navenek zřejmá.“ 
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projevil, skutečně projevil to, co chtěl, bude se na jeho vůli usuzovat na základě vnějších, 

objektivně zjistitelných skutečností, za nichž byl právní úkon učiněn.  

(ii)  Vnitřní pohnutka, mentální rezervace a jejich právní relevance 

Vůli jako takovou nelze zaměňovat s vnitřní pohnutkou (motivem) nebo vnitřní 

výhradou (cílem) projevené vůle. Na rozdíl od vůle nedeterminuje pohnutka chování 

jednajícího přímo, ale je určitým vzdálenějším podnětem při utváření vůle.4 Ani vnitřní 

výhrada jednajícího (tzv. mentální rezervace) neurčuje přímo jeho chování. V posledně 

uvedeném případě při projevu vůle jednající sleduje jednající jiný cíl, než který 

ve skutečnosti projevuje.  

Obecně platí, že vnitřní pohnutka ani vnitřní výhrada právně relevantní nejsou. 

Jak k této problematice uvedl J. Sedláček, „podstatné totiž je toliko to, co lze objektivními 

hledisky hodnotit, tedy to, jakou vůli účastník (účastníci) ve skutečnosti projevil. To, co si 

strana myslí, je zcela nerozhodné; k normotvornému procesu patří jedině projev vůle.“.5 

Proto například není možné se pro omyl v pohnutce dovolávat relativní neplatnosti 

předmětného právního úkonu, jak konstatoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

ze dne 27. 03. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2987/2000. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 20. 2. 2013 sp. zn. 21 Cdo 3628/2011 dále nemůže být pohnutkou nahrazen ani 

chybějící projev vůle jednajícího účastníka, a to ani v případě, kdyby to odpovídalo 

pravidlům slušnosti a občanského soužití (ostatně na základě pravidel ekvity lze 

odmítnout ochranu výkonu práva, ale nelze jej nově založit). Rovněž podle 

rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

8. 12. 2010, sp. zn. 31 Cdo 3620/2010 platí, že neprojevená pohnutka nebo vnitřní výhrada 

účastníka smlouvy, který jednal podvodně (v daném případě účastník uzavřel úvěrovou 

smlouvu, aniž by měl v úmyslu plnit své povinnosti z ní vyplývající), nemá (bez dalšího) 

za následek neplatnost smlouvy podle ustanovení § 37 odst. 1 nebo podle § 39 OZ. 6 Opačný 

                                                 

4 FIALA, J. a kol. Meritum Občanské právo. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2012, s. 38. 

5 SEDLÁČEK, J., ROUČEK, F.: Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Praha 1936, díl IV., s. 78 

6 Velký senát zde proto dospěl k závěru, že takové jednání jednoho z účastníků smlouvy je důvodem 
neplatnosti smlouvy pro omyl podle ustanovení § 49a OZ, jehož se může úspěšně dovolat jen druhý účastník 
smlouvy. 



 

7 

názor by vedl k tomu, že druhý účastník smlouvy nemá právo na sjednané plnění, i kdyby 

smlouvu uzavřel vážně a i kdyby ji sám splnil. 

Pohnutka ovšem právního významu nabýt může, a to za předpokladu, že bude učiněna 

přímo součástí právního úkonu. Tak tomu bude typicky např. u fixních smluv ve smyslu 

§ 518 OZ, které mají přesně stanovenou dobu plnění s tím, že věřitel nemá na opožděném 

plnění zájem (například dodání novoročních přání v únoru).  

Pokud vůle jednajícího subjektu chybí (například v důsledku fyzického donucení), 

o právní úkon by se vůbec nejednalo a právní úkon by byl podle právní vědy považovaný 

za nicotný (non negotium), byť by byl platným právem sankcionován jako úkon absolutně 

neplatný (negotium nullum).7 Jak bude rozvedeno v kapitole 6.1, nový občanský zákoník 

v této otázce volí odlišný přístup. Právní jednání, u kterého vůle absentuje, totiž považuje 

zásadně za zdánlivé, tedy nicotné (srov. § 551 NOZ). Naopak právní jednání učiněné 

v důsledku donucení – což lze podle současného právního pojetí vnímat jako případ absence 

vůle – považuje za platné, pokud se poškozený neplatnosti nedovolá (srov. § 587 NOZ). 

2.1.2. Projev 

(i) Pojem a způsob projevu vůle navenek 

Samotná existence vůle k založení právních následků nestačí. Pokud chce jednající 

subjekt právní následky založit, musí svou vůli ještě projevit navenek. Projevem vůle se 

rozumí jakákoli její vnější manifestace, tj. učinění vůle sdělenou, a tedy seznatelnou jiným 

osobám.8 Jak vyplývá z § 35 OZ, vůli lze projevit libovolným způsobem, který umožňuje 

poznání jejího obsahu: „[p]rojev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se 

stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník 

projevit.“. Z citovaného ustanovení vyplývá, že právní úkon tak může být učiněn konáním 

(komisivně) nebo nekonáním (omisivně). Komisivní právní úkony lze dále podle 

vyjadřovacích prostředků rozlišit na výslovné právní úkony a právní úkony konkludentní.  

                                                 

7 FIALA, J. a kol. Meritum Občanské právo. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2012, s. 46. Lze doplnit, že absence vůle spočívající ve fyzickém donucení tak fakticky představuje 
jak nedostatek definičního znaku právního úkonu, tak i náležitosti právního úkonu (svoboda vůle). 

8 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované 
a doplněné vydání. Praha : ASPI, 2005, s. 139. 
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(ii)  Výslovné právní úkony 

Výslovné právní úkony jsou úkony vyjádřené lidskou řečí. Poněvadž občanský 

zákoník vychází ze zásady bezformálnosti právních úkonů, je možné právní úkony učinit jak 

ústně, tak písemně, nestanoví-li zákon jinak, jak tomu činí například v § 46 odst. 1 OZ 

ve věcech převodů nemovitostí. Ustanovení § 40 odst. 3 OZ pak pro platnost písemného 

úkonu vyžaduje podpis jednající osoby s tím, že činí-li právní úkon více osob, nemusí být 

vždy jejich podpisy na téže listině (to rovněž neplatí například pro zmiňované smlouvy 

o převodech nemovitostí podle § 46 odst. 2 OZ). S ohledem na vyšší právní jistotu 

jednajících osob se navíc u některých soukromoprávních smluv vyžaduje i úřední ověření 

pravosti jejich podpisů,9 popřípadě i učinění právního úkonu formou notářského zápisu 

(např. § 40 odst. 5 OZ či § 147 OZ).  

Občanský zákoník rovněž pamatuje na právní úkony učiněné v elektronické formě 

(§ 40 odst. 3 OZ). Pokud má ovšem právní úkon učiněný elektronickými prostředky plnit 

funkci písemného právního úkonu, pak musí být podepsán elektronicky podle zvláštních 

právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).10 Uvedené pravidlo má 

závažné dopady do aplikační praxe, kde se ke sjednávání smluv velmi často využívá 

emailových zpráv. Například pokud emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem, 

prostřednictvím které jednající subjekt navrhuje uzavření smlouvy o smluvní pokutě 

(která musí v souladu s § 544 odst. 2 OZ obligatorně splňovat požadavek písemné formy), 

nejedná se o platný písemný úkon. Smlouva by za takových okolností uzavřena nebyla, ani 

kdyby akceptace byla řádně podepsána. Takovou akceptaci by pak bylo možno považovat 

nanejvýš za návrh kupujícího na uzavření předmětné smlouvy.11 Na rozdíl od platné právní 

úpravy nový občanský zákoník v důsledku příklonu k proklamované rozsáhlé smluvní 

volnosti stran s požadavky na písemnou formu některých právních úkonů zřetelně šetří a 

například právě pro dohodu o smluvní pokutě ustanovení § 2048 NOZ písemnou formu 

nevyžaduje. Pokud by se proto strany shodly na smluvní pokutě pouze prostřednictvím 

emailových zpráv nepodepsaných elektronickým podpisem, tak by i přesto vznikla platná 

                                                 

9 Občanský zákoník písemnou formu s úředně ověřeným podpisem na žádném místě nepožaduje, ale 
vyžaduje ji obchodní zákoník např. v ustanovení § 115 odst. 3. 

10 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 347, nebo FIALA, J. KINDL, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. 
Vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 221. 

11 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99. 
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ústní smlouva o smluvní pokutě, s tím, že oproti klasické ústní formě by emailová zpráva 

poskytla jasný důkaz o projevené vůli stran.12 Jak bude rozvedeno níže, nový občanský 

zákoník dokonce umožňuje nedostatek předepsané formy dodatečně zhojit s účinky ex tunc 

(srov. § 582 odst. 1 NOZ) a proto i kdyby písemnou formu dohody o smluvní pokutě 

vyžadovala předchozí dohoda stran, bylo by i tak možné tento nedostatek zhojit a opět by 

vznikla platná dohoda o smluvní pokutě. 

(iii)  Konkludentní právní úkony 

Vedle výslovných právních úkonů lze právní úkon učinit rovněž konkludentně, 

tedy jiným než výslovným způsobem, který nevzbuzuje ke všem okolnostem případu 

pochybnosti o tom, co jím chtěla jednající osoba projevit. Souhlas může být vyjádřen 

například přikývnutím, stisknutím ruky či vystavením faktury, která přesně odpovídá údajům 

obsaženým v objednávce,13 nesouhlas naopak otočením hlavy ze strany na stranu, škrtnutím 

textu listiny či jejím roztržením, tedy určitou aktivní činností.  

Konkludentní způsob uzavření smlouvy pak výslovně umožňuje také obchodní 

zákoník v obchodně závazkových vztazích v § 275 odst. 4 první věty, podle které 

„ [s] přihlédnutím k obsahu návrhu na uzavření smlouvy nebo v důsledku praxe, kterou strany 

mezi sebou zavedly, nebo s přihlédnutím ke zvyklostem rozhodným podle tohoto zákona, může 

osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem provedením určitého úkonu 

(např. odesláním zboží nebo zaplacením kupní ceny) bez vyrozumění navrhovatele.“. 

Proto v případě sporu mezi podnikateli o tom, zda byla kupní smlouva uzavřena, nestačí 

konstatovat, že smlouva nebyla uzavřena ani písemně ani ústně, ale je třeba zjistit, 

zda mezi účastníky nedošlo právě k uzavření kupní smlouvy konkludentně ve smyslu 

§ 275 odst. 4 ObchZ (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 

636/2002). Nový občanský zákoník možnost konkludentního přijetí nabídky, resp. faktické 

akceptace jako způsob uzavření smlouvy přejímá a neomezuje její dosah pouze na oblast 

obchodního práva (srov. § 1744 NOZ). 

V občanskoprávních vztazích se Nejvyšší soud k možnosti konkludentního uzavření 

smlouvy vyjadřoval zejména v kontextu uzavření smlouvy o nájmu bytu, pro kterou nebyla 

v době od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1994 stanovena písemná forma a mohla tak být uzavřena 

                                                 

12 K tomu srov. dále ČECH, P. Rekodifikace: Převrat ve smlouvách? Právní rádce. 2012, č. 9, s. 7. 
13 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 09. 2009, sp. zn. I. ÚS 49/08.  
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i ústně, popřípadě konkludentně. Výslovně např. v rozhodnutí ze dne 29. 11. 2001, 

sp. zn. 26 Cdo 2962/2000 potvrdil, že i konkludentní uzavření smlouvy musí splňovat 

náležitosti právního úkonu a tedy i projev vůle směřující k uzavření nájemní smlouvy 

k předmětnému bytu jak na straně pronajímatelů, tak také na straně nájemců. 

Na konkludentní projev vůle na straně pronajímatele tak nebylo možné usuzovat z jeho 

mlčení, resp. z fakticity užívání bytu žalovaným či z placení úhrady za toto užívání, ani 

pokud vzájemná práva a povinnosti účastníků byla realizována bez jakýchkoliv problémů.14  

(iv) Právní úkony učiněné mlčky 

Od konkludentních právních úkonů je třeba odlišovat právní úkony, které jsou 

vykonány mlčky, neboť v tomto případě je úkon proveden nekonáním. Poněvadž neplatí 

zásada qui tacet, consentutire videtur (kdo mlčí, souhlasí), lze mlčení považovat za projev 

vůle jen za podmínky, kdy lze s určitostí usoudit, že jím byla projevena vůle určitého 

obsahu.15 Přijetí nabídky proto nelze dovodit z pouhého mlčení adresáta, ani pokud by 

oferent jednostranně v návrhu pro případ mlčení stanovil domněnku přijetí. Zákon s mlčením 

právní následky spojuje jen výjimečně (např. institut relocatio tacita při nájmu ve smyslu 

§ 676 odst. 2 OZ). Ačkoli nový občanský zákoník uvedenou zásadu přejímá,16 doznává 

v jeho pojetí substantivních změn a na několika místech se do ní de facto vlamuje. Nový 

občanský zákoník sám interpretuje mlčení jako souhlas např. ve svém § 1740 odst. 3 

(tzv. modifikovaná akceptace) či v § 1757 odst. 2 (tzv. zkreslené přijetí), o čemž bude 

pojednáno dále v kapitole 3.2.4.  

V případě, kdy jednající subjekt vůbec svou vůli neprojeví, nepůjde o právní úkon, 

stejně tak jako v případě, kdy vůle absentuje zcela. V obou případech totiž chybí definiční 

(pojmový) znak právního úkonu. 

2.1.3. Zaměření projevu vůle  

Ustanovení § 34 OZ dále hovoří o tom, že projev vůle by měl směřovat zejména 

ke vzniku, změně nebo zániku práv či povinností. Vůle jednajícího tedy musí kromě 

sledovaného hospodářského cíle zahrnovat i právní účinky, které právní předpisy s právním 
                                                 

14 Srov. dále zejm. judikatura 26. senátu Nejvyššího soudu: rozhodnutí ze dne 4. 3. 2005, 
sp. zn. 26 Cdo 962/2004 či ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2388/2005. 

15 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 12.2005, sp. zn. 28 Cdo 2783/2005. 
16 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 156. 
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úkonem spojují. Není ovšem třeba, aby měl jednající o všech právních účincích zcela jasnou 

a úplnou představu a jeho vůle zahrnovala všechny právní účinky.17  

Na druhou stranu pokud - vzhledem k okolnostem - projev vůle jednajícího nesměřuje 

ke způsobení právního účinku, pak vůbec o právní úkon nejde (např. pozvání na večeři, 

jednorázovém poskytnutí ubytování, odnosu nákupu starší osobě, atp.). Zde právní teorie 

hovoří o tzv. společenských úsluhách (liberalitách). Jak zdůrazňuje Ústavní soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 12. 07. 2011, sp. zn. II. ÚS 231/10, v případě liberalit jde o projevy vůle 

neprávní povahy, jež působí následky pouze v mimoprávní, konkrétně v morální sféře s tím, 

že dělícím kritériem je právě úmysl (vůle) právní vztah založit anebo alespoň úmysl způsobit 

svým chování právní následky. Právní řád tak společenským úsluhám právní relevanci 

nepřiznává a jejich porušení je sankcionováno nanejvýš mimoprávními mechanismy 

(morálními sankcemi). 

2.1.4. Uznání projevu vůle právním řádem 

Existence vůle a jejího projevu ještě sama o sobě nepostačuje k tomu, aby vznikl 

právní úkon. Právní úkon vzniká až tehdy, pokud s předmětnou vůlí a jejím projevem spojuje 

právní předpis určité právní následky. Pokud právní předpis s projevem vůle žádné právní 

účinky nespojuje, nebude mít úkon v právní sféře žádnou relevanci. Příkladem může být 

zapnutí stolního počítače či přemístění knihy z jedné části stolu do jiné. Ačkoli v takovém 

případě došlo k formulaci vůle a jejímu projevu, takovému jednání právní předpisy žádnou 

„právní váhu“ nepřiznávají.18  

2.2. Náležitosti právních úkonů 

Pokud jsou splněny všechny výše popsané definiční znaky právního úkonu, právní 

úkon vznikne. Tato skutečnost ovšem ještě sama o sobě neznamená, že právní úkon v právní 

sféře zamýšlené následky vyvolá. Pouze totiž bezvadný právní úkon – tedy takový, který 

splňuje i všechny náležitostí právního úkonu – je způsobilý právní následky vyvolat. 

                                                 

17 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. 
Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 316. 

18 V takovém případě bývá jednání označováno některými autory i jako tzv. jednání bez právních 
následků v užším smyslu (jednání bez právních následků v širším smyslu zahrnuje i případy, kdy se právní 
následek nedostaví nikoli z důvodu nepřiznání právní relevance danému projevu vůle, ale jako důsledek vady 
právního úkonu). Srov. dále RUBAN, R., KOUKAL, P. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském 
právu. Právní rozhledy, 2011, č. 23, s. 857. 
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Náležitosti právního úkonu se obvykle třídí do následujících níže specifikovaných skupin: 

náležitosti jednajícího subjektu, náležitosti vůle, náležitosti projevu a náležitosti předmětu.   

2.2.1. Náležitosti jednajícího subjektu 

Ke vzniku platného právního úkonu je třeba, aby byl učiněn subjektem práva, tedy 

subjektem způsobilým mít práva a povinnosti,19 a rovněž aby byl jednající subjekt 

způsobilý k právním úkonům. Zákonem je výslovně upravena toliko situace, kdy je 

právní úkon činěn jednajícím subjektem, který není způsobilý k právním úkonům 

ve smyslu § 38 OZ.  

(i) Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům 

Ustanovení § 38 odst. 1 OZ podmiňuje platnost právního úkonu tím, aby ten, kdo jej 

učinil, měl způsobilost k právním úkonům. Účelem ustanovení je především ochrana osoby 

neschopné řídit své jednání vlastní rozumnou úvahou před nebezpečím, které přináší právní 

styk. Proto pokud byl účastník právního úkonu rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti 

k právnímu úkonu, pak může platně právně jednat pouze v nevýznamných 

a běžných záležitostech každodenního života.20 Za takové záležitosti lze považovat 

například každodenní nákup potravin či obstarávání a placení běžných služeb. Ustanovení 

§ 38 odst. 1 OZ se použije i na případy omezení způsobilostí k právním úkonům 

vyplývajících ze zákona (např. způsobilost nezletilých k právním úkonům dle § 9 OZ) 

či z rozhodnutí soudu.  

Na rozdíl od současné právní úpravy nový občanský zákoník bez náhrady opouští 

institut zbavení způsobilosti k právním úkonům. Důvod opuštění institutu zbavení 

způsobilosti k právním úkonům má především spočívat v jeho nadužívání (jistě i proto, že 

z praktického hlediska je petit znějící na zbavení způsobilosti pro soud mnohem méně 

náročné, než vypisování jednotlivých úkonů pro případ omezení způsobilosti). NOZ naopak 

ponechává omezení svéprávnosti jednající osoby a nadto nově rozpracovává i další právní 

nástroje, jejichž aplikace se bude řídit zásadou subsidiarity. Nejmírnějším opatřením 

při narušení schopnosti zletilého jednat bude nápomoc při rozhodování podle § 45 an. NOZ, 

                                                 

19 Občanský zákoník nepřiznává právní subjektivitu například sdružení osob podle § 829 an. OZ, 
pokud by byl právní úkon činěn takovým sdružením osob, pak by vůbec nevznikl. Platná právní úprava 
sankcionuje takový nedostatek absolutní neplatností. 

20 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, s. 208. 
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dále bude možné zastoupení členem domácnosti v obvyklých záležitostech podle § 49 an. 

NOZ. Až pokud by taková opatření nepostačovala, bude postižená osoba omezena ve 

svéprávnosti a bude jí jmenován opatrovník (srov. § 55 an. NOZ).  

Pro úplnost, OZ nepřiznává žádnou právní relevanci „světlým okamžikům“ ( lucidum 

intervalum) osob, které byly způsobilosti k právním úkonům zbaveny nebo jejichž 

způsobilost k právním úkonům byla omezena.21 

(ii)  Právní úkon učiněný v duševní poruše 

Druhý odstavec § 38 OZ pamatuje na případy, kdy právní úkon učinila osoba jednající 

v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. Podle judikatury 

Nejvyššího soudu sankce neplatnosti právního úkonu učiněného v takovém stavu mysli 

ovšem vyžaduje bezpečné zjištění o tom, že účastník právního úkonu opravdu nedokáže 

posoudit následky svého jednání nebo své jednání ovládnout.22 Ovšem i za takové situace je 

teoreticky možné zkoumat, zdali osoba stižená duševní poruchou v daný okamžik nejednala 

ve „světlém okamžiku“, tedy ve stavu dočasné obnovy rozumové a určovací schopnosti, což 

by mohlo platnost učiněného právního úkonu zachovat. V praxi se nicméně přítomnost 

„světlého okamžiku“ prokazuje poměrně složitě prostřednictvím znaleckých posudků z oboru 

psychiatrie a to mnohdy i bez možnosti přímého vyšetření jednajícího subjektu (jedná-li se 

např. o zůstavitele).23 Závěr o platnosti právního úkonu učiněného osobou stiženou duševní 

poruchou tak nebývá častý.  

2.2.2. Náležitosti vůle 

Bezvadná vůle je pouze taková, která je svobodná a vážná podle § 37 OZ, prostá 

omylu podle § 49a OZ a rovněž i tísně podle § 49 OZ. Tyto předpoklady lze souhrnně označit 

jako náležitosti vůle.  

                                                 

21 Srov. např. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 5. 2010, sp. zn. 17 Co 79/2010. 
22 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cz 72/70. 
23 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3614/2009. 
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(i) Svoboda vůle a bezprávní výhružka 

Svobodou vůle se rozumí svoboda jejího vytvoření, tj. svoboda vzniku volního 

rozhodnutí a jejího projevu.24 Svobodná vůle spočívá především v možnosti se rozhodnout, 

zda právní úkon učinit či nikoli, popřípadě jak, vůči komu a v jaké formě. O svobodný právní 

úkon nejde, pokud byl učiněn v důsledku přímého fyzického donucení (vis absoluta), a dále 

tehdy, pokud byl učiněn v důsledku psychického donucení (vis compulsiva), spočívající 

v tom, že na vůli jednajícího působí bezprávní vyhrůžka.  

Zatímco rozpoznání a prokázaní fyzického donucení v praxi obvykle nečiní problémy, 

v případě bezprávní výhružky je situace mnohem složitější. O bezprávní výhružce ve smyslu 

ustálené judikatury hovoříme tehdy, pokud je „vynucováno něco, co nesmí být vynucováno, 

přičemž může spočívat v tom, že je vyhrožováno něčím, co hrozící vůbec není oprávněn 

provést, nebo co sice oprávněn provést je, ale nesmí tím hrozit tak, aby někoho pohnul k 

určitému právnímu úkonu “.25 O nedovolený nátlak by se proto jednalo i v případě, kdy by 

jednající subjekt hrozil, že oznámí trestný čin adresáta právního úkonu, pokud 

adresát příslušný právní úkon neučiní. Na druhou stranu pokud by jednající subjekt hrozil 

tím, co je oprávněn provést a čím je oprávněn hrozit, za tím účelem, aby druhou stranu 

přiměl k určitému jednání, pak podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2007, 

sp. zn. 33 Odo 808/2005 nejde o bezprávnou výhrůžku, ale o oprávněný nátlak, který 

neplatnost právního úkonu nezakládá. Má-li bezprávní výhružka mít relevanci v právní sféře, 

musí jít o výhrůžku takového druhu a takové intenzity, aby podle okolností a povahy 

konkrétního případu u toho, vůči komu jí bylo použito, vzbudila důvodnou bázeň a výhrůžka 

musí být adresována tomu, jehož právní úkon se vynucuje, nebo osobám jemu blízkým.26 

Mezi bezprávní výhružkou a právním úkonem rovněž musí být příčinná souvislost.  

Podle judikatury Nejvyššího soudu například nelze jako bezprávní výhružku 

kvalifikovat ani chování osoby, která po předestření svých představ, jaká situace v poměrech 

jednajících nastane, nebude-li jejímu přání vyhověno, naléhá na uzavření smlouvy 

                                                 

24 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované 
a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 139. 

25 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4244/2010. 
26 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1522/96, Soudní 

judikatura, 1999, č. 2, poř. č. 12. 
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s argumentací, že jiný způsob řešení nastalých těžkostí neexistuje.27 Rovněž informace, 

podaná účastníku určité smlouvy, na základě níž má účastník smlouvy možnost se 

rozhodnout, zda smlouvu, s ohledem na svoji ekonomickou situaci, podepíše či ne, nelze 

považovat za bezprávnou výhružku.28 Na druhou stranu podle Nejvyššího soudu znaky 

bezprávné výhružky naplňuje postup žalobce, jenž za pomoci bezpečnostní agentury zamezil 

žalovanému přístup do jím (do té doby pokojně) užívaného objektu, a jeho zpřístupnění 

podmiňoval podepsáním smlouvy o dodatečné úhradě za užívání nemovitosti.29 

(ii)  Tíseň 

Někteří autoři30 shodně s judikaturou Nejvyššího soudu považují za náležitost vůle 

i absenci tísně upravené v § 49 OZ (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2009, 

sp. zn. 21 Cdo 4855/2007: „[v] ůle jednajícího je však vadná i tehdy, jestliže její svobodnou 

tvorbu vyloučila tíseň“). Tísní se rozumí objektivní hospodářský nebo sociální stav, někdy 

i psychický stav (například rozrušení, obavy o osobu blízkou apod.), který takovým 

způsobem a s takovou závažností doléhá na osobu uzavírající smlouvu, že tato osoba bez 

svobodného utváření své vůle učiní právní úkon, který jí zřejmě způsobí újmu a který by za 

normálních okolností jako neprospěšný vůbec neučinila.31 Tíseň má právní relevanci pouze 

za podmínky, že je právní úkon učiněn za nápadně nevýhodných podmínek a dále pouze ve 

vztazích, které se řídí občanským zákoníkem. Splnění uvedených podmínek pak zakládá 

možnost odstoupení od předmětného právního úkonu, nikoli sankci absolutní neplatnosti 

podle § 37 OZ jako pro případ vady vůle spočívající v psychickém donucení. Důsledné 

rozlišování tísně a psychického donucení a souvisejících rozdílných právních sankcí je pak 

podle rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 31 Cdo 135/2007 zdůvodněno nejen rozdílnou intenzitou vady 

vůle, ale i tím, že psychické donucení předpokládá psychické působení další osoby 

                                                 

27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3606/2007; dále rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 173/2004. 

28 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4244/2010: „Není bezprávnou 
výhrůžkou, je-li v daném případě podávána ručiteli informace, že v případě finančních problémů společnost 
zaměstnávající ručitele (žalovaná 2) či manželku ručitele (žalovaný 3) zkrachuje a zaměstnanec tak přijde o 
zaměstnání. Stejně tak nelze považovat za bezprávnou výhružku sdělení V. V. žalovanému 1), že mu již nebude 
poskytovat výhodu prodeje alkoholu na dluh.“ 

29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 11.2003, sp. zn. 33 Odo 861/2002. 
30 Srov. např. KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 155. 
31 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4855/2007. 
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(kontrahenta nebo i třetí osoby) na vůli jednajícího. Nicméně podle mého názoru je v praxi 

poměrně složité tyto nuance zjistit, natož je pak prokázat v soudním řízení.  

(iii)  Vážnost vůle a simulace právního úkonu 

Projevená vůle musí být tedy svobodná, ale rovněž i vážná, což znamená, že úmysl 

účastníků právního vztahu musí skutečně směřovat k vyvolání právních účinků, které jsou s 

jejich projevem vůle spojeny. Pokud vůle chybí nebo je skutečná vůle jiná, pak občanský 

zákoník sankcionuje daný právní úkon absolutní neplatností. O vážnou vůli se nejedná u 

úkonů provedených v žertu, při hře nebo výuce, v divadle či v případech simulovaných 

právních úkonů nebo mentální rezervace.  

Při posuzování (ne)vážnosti vůle a jejích následků se uplatní dva stěžejní právní 

principy – princip právní jistoty a princip ochrany dobré víry.32 Princip právní jistoty 

předepisuje přičíst pochybnosti o charakteru o charakteru jednání účastníka (tedy zda bylo 

míněno vážně nebo v žertu) k tíži toho, kdo ji svým jednáním způsobil, jak potvrzuje i 

Nejvyšší soud např. ve svém rozhodnutí ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1912/2003. 

Princip ochrany dobré víry adresáta právního úkonu pak poskytuje ochranu druhému 

účastníku právního úkonu, pokud mu nemohlo být subjektivně nebo z objektivních okolností 

souvisejících s právním úkonem jednající osoby známo, že není právní úkon jednající osobou 

míněn vážně. Za takových předpokladů bude skutečnost, že jednající osoba neměla zájem 

vyvolat právním úkonem právní účinky, právně irelevantní. 

S problematikou vážnosti vůle úzce souvisí i tzv. simulace (dissimulace) právních 

úkonů. Simulace (jednání „na oko“) je takovým případem vady vážnosti vůle, kdy účastníci 

právního úkonu úmyslně účinky spojené s projevem vůle vyvolat nechtějí, ale pouze je 

předstírají. Výklad k problematice simulovaných (předstíraných) a dissimulovaných 

(zastíraných, zastřených) právních je nezřídka kdy podáván i Nejvyšším správním soudem 

v souvislosti s ukládáním dodatečných daňových povinností. Vzhledem k propracovanosti 

judikatorních závěrů a jejich přenositelnosti do občanskoprávní oblasti je zde vhodné 

poukázat zejména na usnesení rozšířeného senátu ze dne 3. 4. 2007, č. j. 1 Afs 73/2004-89. 

V tomto usnesení rozšířený senát vysvětlil, že dissimulované právní úkony je v prvé řadě 

třeba vykládat zejména ve světle pojednání o náležitostech právních úkonů, náležitostech 

                                                 

32 K tomu srov. dále SPÁČIL, J. Vážná vůle jako základní náležitost právního úkonu v právní vědě a 
v judikatuře. Právní rozhledy, 2004, č. 22, s. 811. 
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vůle a náležitostech poměru mezi vůlí a projevem vůle. Základním východiskem zde je shoda 

vůle a jejího projevu. Ohledně členění neshody vůle a jejího projevu Nejvyšší správní soud 

uvedl, že může být na jedné straně jednostranná či dvoustranná a z hlediska jiného dělícího 

kritéria buďto vědomá nebo nevědomá. O společnou vědomou neshodu vůle a jejího projevu 

při dvoustranném právním úkonu jde přitom tehdy, pokud mezi vůlí a projevem obou stran je 

stejná neshoda a obě strany o tom vědí. Nejvyšší správní soud v rámci zmíněné společné 

vědomé neshody mezi vůlí a jejím projevem dále rozlišil jednak tzv. absolutní simulaci - tedy 

případy, kdy strany předstírají, že uzavírají určitý úkon, ač ve skutečnosti nechtějí uzavřít 

žádný právní úkon - a jednak tzv. relativní simulaci (dissimulaci), kdy strany předstíráním 

uzavřením jednoho právního úkonu zastírají právní úkon jiný. Zatímco předstíraný 

(simulovaný) právní úkon trpí jak neshodou vůle a projevu, tak i nedostatkem vážnosti vůle, a 

je proto neplatný, platnost zastíraného (dissimulovaného) právního úkonu je třeba posoudit 

samostatně. Samotná dissimulace obecně přitom není v rozporu s právem a sama o sobě 

nezpůsobuje neplatnost právního úkonu. Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud 

zjednodušeně, leč výstižně uzavřel, že platit má to, co účastnící chtěli a zastírali, a ne to, co 

nechtěli a předstírali.  

Vyjma simulace a dissimulace právních úkonů za účelem zmírnění daňových 

povinností bývá v praxi časté předstírání uzavření písemné kupní smlouvy s velmi nízkou 

kupní cenou, ačkoliv se smluvní strany ve skutečnosti dohodli na mnohem vyšší kupní ceně. 

Simulovaný právní úkon – kupní smlouva s nízkou kupní cenou – je pak pro nevážnost vůle 

stižen absolutní neplatností. Disimulovaný právní úkon, ke kterému směřuje skutečná vůle 

stran – kupní smlouva s vyšší kupní cenou – pak může být podle výše uvedeného i platný, 

ovšem pouze pokud má všechny potřebné náležitosti a je-li učiněn ve formě požadované 

zákonem. Není-li tomu tak, nebude platný ani disimulovaný právní úkon, jak potvrzuje i 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 25. 04. 2012, sp. zn. 30 Cdo 885/2012 například 

pro případ nesouladu mezi předstíranou a zastřenou vůlí účastníků o kupní ceně v kupní 

smlouvy o převodu nemovitostí, která musí být podle § 46 odst. 1 OZ obligatorně učiněná v 

písemné formě. Zastřený právní úkon – smlouva o převodu nemovitosti s vážně 

míněnou kupní cenu – proto nemůže být pro nedostatek formy považován za platný. 

(iv) Omyl a omluvitelnost omylu 

Vůle jednající osoby rovněž musí být prostá omylu. Omyl ve vůli jednajícího nastává 

v situaci, kdy měl jednající nesprávnou nebo neúplnou představu o právních následcích 
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právního úkonu, který činí.33 Podle § 49a OZ je právní úkon neplatný, jestliže jej jednající 

osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, 

a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní 

úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně.34 Ustanovení 

§ 49a OZ ve spojení s § 40a OZ zde jako sankci zakládá neplatnost relativní. O právně 

relevantní omyl, který zakládá možnost dovolat se relativní neplatnosti daného úkonu, jde 

tedy pouze tehdy, pokud jde o omyl podstatný,35 a současně druhý účastník úkonu omyl 

vyvolal, anebo o něm věděl (ač ho sám nevyvolal), či se zřetelem ke všem okolnostem 

případu musel vědět.  

Další náležitost právní relevance omylu – omluvitelnost omylu – byla dovozena 

Nejvyšším soudem a to v rozhodnutí ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002. Nejvyšší 

soud zde vysvětlil, že o omluvitelný omyl nejde, pokud mýlící se osoba z nedbalosti 

nevyužila možnost ověřit skutečnosti rozhodné pro uskutečnění zamýšleného právního 

úkonu, tedy měla-li možnost se takovému omylu vyhnout. Doktrína omluvitelného omylu 

byla následně upřesněna v rozhodnutí ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1830/2007 tak, že za 

omluvitelný omyl považuje pouze takové, kde účastník smlouvy při jejím uzavírání 

nezanedbá obvyklou míru opatrnosti, tedy vyvine obvyklou péči, kterou lze na něm 

požadovat a jejímž prostřednictvím by se předmětnému omylu vyhnul. V této souvislosti stojí 

za zmínění skutkový stav případu řešeného ve výše uvedeném rozhodnutí. Nejvyšší soud zde 

totiž posuzoval omluvitelnost omylu postupníka pohledávky za úpadcem, kde si postupník 

před podpisem postupní smlouvy o postoupení pohledávky vůči dlužníku, který je v 

konkursu, neověřil, zda postupovaná pohledávka byla přihlášena v konkursu vedeném na 

majetek dlužníka (např. nahlédnutím do kopie přihlášky postupované pohledávky 

v konkursu anebo vyžádáním výpisu z upraveného seznamu přihlášených pohledávek ve 

smyslu § 21 odst. 3 ZKV). Postupník se „pouze“ spolehl na prohlášení postupitele, že 

pohledávku do konkursu vedeného na majetek dlužníka přihlásil a že správce konkursní 

podstaty takto přihlášenou pohledávku přezkoumal a uznal. Nejvyšší soud nepovažoval 

                                                 

33 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2828/2000, C 156 – Soubor. 
34 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 21. 8. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2506/99, PrRo 12/00, s. 566, 

výslovně potvrdil, že skutečnost, že účastník smlouvy uvedl jiného účastníka úmyslně v omyl, nemá za následek 
absolutní neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, ale bude stižen sankcí relativní neplatnosti ve smyslu 
§ 49a OZ. 

35 Pokud byl omyl druhým účastníkem vyvolán úmyslně (lstí), zákon nevyžaduje, aby v tomto 
případě šlo o omyl podstatný (§ 49a věta druhá OZ.). 
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prohlášení za postačující, a pokud si postupník prohlašovanou skutečnost neověřil, obvyklou 

míru opatrnosti zanedbal. Nebyl proto oprávněn účinně se dovolat relativní neplatnosti 

postupní smlouvy podle § 49 věty první OZ.  

Z uvedených úvah Nejvyššího soudu pak logicky vyplývá v praxi často kladená 

otázka, kam až by vlastně obvyklá míra opatrnosti při sjednávání smluv měla zacházet. 

Nejvyšší soud částečně poskytl vodítko například ve svém rozhodnutí ze dne 28. 4. 2011, 

sp. zn. 30 Cdo 1467/2010 podle kterého „nelze totiž akceptovat možnost, že by se bylo lze 

účinně dovolat neplatnosti pro omyl podle ustanovení § 49a obč. zák. za situace, kdy by 

omylu se dovolávající osoba zanedbala pro ni ve věci objektivně existující možnost přesvědčit 

se o pravém stavu věci“. S ohledem na smysl a účel ustanovení o omylu podle § 49a OZ lze 

ovšem usuzovat na to, že míra přičinlivosti jednajícího subjektu při přesvědčování se o 

pravém stavu věci objektivně existujícími cestami nemá být bezbřehá (což by nejen že 

paralyzovalo občanskoprávní a obchodněprávní vztahy, ale rovněž derogovalo ustanovení o 

možnosti dovolat se omylu). Je-li možno ověřit si rozhodnou informaci například 

nahlédnutím do veřejně přístupného obchodního rejstříku, pak je nepochybně na místě tuto 

možnost využít. Za jinou věc již považuji nahlédnutí do příslušných spisů vedených 

rejstříkovými soudy, do kterých je přístup možný až po prokázání právního zájmu. Ačkoli se 

jedná o objektivně existující právní možnost přesvědčit se o pravém stavu věci ve smyslu 

výše citovaného rozhodnutí, právě zde již lze dle mého názoru spatřovat hranici běžné 

opatrnosti. Pro úplnost lze doplnit, že nový občanský zákoník kritérium omluvitelnosti omylu 

zachovává a to prostřednictvím § 4 NOZ, podle kterého musí každý při svém jednání 

vyvinout obvyklou péči, jednat s obvyklou mírou opatrnosti, jak lze od osoby průměrných 

vlastností v soukromém styku důvodně očekávat.36 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2006, sp. zn. 33 Odo 519/2006 

ostatně není ani možné se bez dalšího dovolávat § 49a OZ pro omyl ohledně skutečností 

odborného či technického charakteru, v níž jednající osoba příslušné odborné znalosti nemá. 

Běžnou míru opatrnosti zde Nejvyšší soud spatřuje v tom, že si v daném oboru odborně 

nevzdělaná jednající osoba podle okolností konkrétního případu musí sama zajistit 

odpovídající objektivní informace pro posouzení existence předpokladů, které jsou pro ni 

z hlediska uzavření předmětného právního úkonu rozhodné. Zde spatřuji určitou paralelu 

                                                 

36 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 71. 
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s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ve věci obsahu povinnosti jednatele jednat s péčí 

řádného hospodáře, kde byla analogická povinnost rovněž dovozena.37 

Omyl je u právního úkonu rozhodující (podstatný), týká-li se právního důvodu (error in 

negotio), resp. předmětu, a to buď totožnosti předmětu (error in corpore) anebo podstatné 

vlastnosti předmětu (error in qualitate), osoby (error in personam), popř. jiné skutečnosti, 

která byla pro uskutečnění právního úkonu podle projevené vůle subjektu rozhodující.38 

Závěrem je vhodné doplnit, že důvodem neplatnosti smlouvy podle ustanovení 

§ 49a OZ je podle rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2010, 

sp. zn. 31 Cdo 3620/2010 i podvodné jednání jednoho z účastníků smlouvy při jejím 

uzavření. 

2.2.3. Náležitosti projevu 

Samotná existence bezvadné vůle k založení zamýšlených právních následků nestačí. 

Bezvadná vůle musí být současně i řádně projevena navenek. Řádný projev je podle § 37 

odst. 1 OZ takový, který je učiněn určitě a srozumitelně a dále takový, který je učiněn 

v zákonem předepsané formě (§ 46 OZ); jinak je absolutně neplatný. 

(i) Srozumitelnost právního úkonu 

Právní úkon je srozumitelný, pokud lze z úkonu samotného, příp. jeho výkladem za 

použití výkladových pravidel podle § 35 odst. 2, 3 OZ objektivně posuzováno zjistit, co jím 

mělo být po slovní či jiné stránce vyjádřeno. Nelze-li zjistit obsah tohoto sdělení, přičemž 

tuto nejasnost obsahu sdělení nelze odstranit ani výkladem, pak je právní úkon 

nesrozumitelný. V rámci posuzování srozumitelnosti právní teorie rozlišuje, zda se jedná o 

právní úkon adresovaný či neadresný a rovněž zda je nesrozumitelný absolutně či relativně. 

Absolutně nesrozumitelný úkon (např. sepsaný v neexistentním jazyce) jak 

u neadresovaného, tak u adresovaného právního úkonu bude vadný vždy, resp. právní úkon 

vůbec nevznikne. Relativně nesrozumitelný je takový úkon, který je nesrozumitelný pouze 

vůči někomu, např. lidem nehovořícím existujícím cizím jazykem, kterým byl sepsán, 

zatímco ostatní budou jeho obsahu plně rozumět. Pokud bude takový úkon adresovaný 

                                                 

37 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2287/2010. K tomu srov. 
dále např. ČECH, P. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 14, s. 4. 

38 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002.  
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účastníku právního úkonu, který daný jazyk neovládá, pak půjde o nesrozumitelný právní 

úkon (nehledě na možnost opatřit překlad právního úkonu), jak potvrzuje Nejvyšší soud např. 

ve svém rozhodnutí ze dne 11. 03. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1760/2007. Oproti tomu nebude-li 

relativně nesrozumitelný právní úkon adresovaný, pak vadný nebude, bude-li mít jinak smysl 

(např. bude platná závěť sepsaná sice jazykem nesrozumitelným dědicům i soudu, avšak 

přeložitelná či převoditelná do srozumitelného jazyka). 

(ii)  Určitost právního úkonu 

Dále musí být projev vůle určitý. Určitost právního úkonu spočívá v jeho 

jednoznačnosti a přesnosti. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 05. 2010, sp. zn. 

23 Cdo 1122/2010 je právní úkon neurčitý, jestliže se jednajícímu nezdařilo jednoznačným 

způsobem stanovit obsah vůle, přičemž neurčitost tohoto obsahu nelze odstranit a překlenout 

ani za použití výkladových pravidel stanovených obecně v § 35 odst. 2, 3 OZ a pro obchodní 

závazkové vztahy též v § 266 ObchZ. Jde-li o právní úkon, pro který je stanovena pod sankcí 

neplatnosti písemná forma, musí určitost obsahu projevu vůle vyplývat z textu listiny, na níž 

je tento projev vůle zaznamenán. Výkladem právního úkonu totiž nelze doplňovat to, 

co právní úkon ve skutečnosti neobsahuje.39 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 

dne 12. 5. 2011, sp. zn. 26 Cdo 3358/2009 proto nestačí, že účastníkům právního vztahu je 

jasné, co je předmětem smlouvy, není-li to objektivně zřejmé z jejího textu. 

Určitost písemného projevu je totiž objektivní kategorií a takový projev vůle by neměl 

vzbuzovat důvodně pochybnosti o jeho obsahu ani u třetích osob.40  

V tomto ohledu se ovšem Ústavní soud s názorem Nejvyššího soudu částečně 

rozchází. Ústavní soud totiž ve svém rozhodnutí ze dne 21.4.2009, pod sp. zn. II. ÚS 

571/2006 uzavřel, že doslovný význam textu smlouvy nemá mít přednost před shodnou vůlí 

účastníků smlouvy: „[p]rávní formalismus orgánů veřejné moci a jimi vznášené přehnané 

nároky na formulaci smlouvy nelze z ústavněprávního hlediska akceptovat, neboť evidentně 

zasahují do smluvní svobody občana, vyplývající z principu priority občana nad státem (...). 

Směřuje-li vůle smluvních stran k jinému významu a podaří-li se vůli účastníků procesem 

hodnocení skutkových a právních otázek ozřejmit, má shodná vůle účastníků smlouvy 

přednost před doslovným významem textu jimi formulované smlouvy“. V posuzovaném 

                                                 

39 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2012, sp. zn. 26 Cdo 3614/2010. 
40 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2000, sp. zn. 33 Cdo 512/2000. 
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případě přitom došlo k nesprávnému označení stěžovatelů v dohodách o budoucí nájemní 

smlouvě jako výlučných vlastníků předmětných nemovitostí, namísto podílových 

spoluvlastníků. Smluvní strana namítající neplatnost ovšem věděla, že jde o podílové 

spoluvlastníky. Tato nesprávnost tak podle Ústavního soudu nemohla mít s ohledem na 

prokázanou skutečnou vůli účastníků za následek neplatnost dohody. Na tomto místě lze 

předeslat, že tvůrci NOZ s odkazem na princip smluvní autonomie výslovně deklarují příklon 

k řešení zvolenému Ústavním soudem v citovaném rozhodnutí.41  

(iii)  Forma právního úkonu 

Právní úkon rovněž musí být učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda 

účastníků, jinak je podle § 40 odst. 1 OZ neplatný. Nedodržení formy předepsané zákonem je 

sankcionováno neplatností absolutní, zatímco pro případ nedodržení formy stanovené 

konsensuálně předvídá zákon pouze neplatnost relativní podle § 40a OZ. Písemně uzavřená 

dohoda pak v občanskoprávních vztazích může být změněna nebo zrušena opět jen v písemné 

formě. NOZ uvedené pravidlo nepřejímá a naopak recipuje obdobný přístup, který zvolil 

platný obchodní zákoník ve svém § 272 odst. 2 („Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva 

ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může 

být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně“). Jak bylo rozvedeno v kapitole 2.1.2, 

písemná forma právního úkonu je zachována, pokud je právní úkon podepsán, s tím, 

že právní úprava připouští i podpis učiněný elektronickými prostředky.  

2.2.4. Možnost a dovolenost právního úkonu 

(i) Počáteční nemožnost plnění 

Předmět plnění právního úkonu musí být možný a to pod sankcí neplatnosti podle 

§ 37 odst. 2 OZ (impossibilium nulla obligatio est). Ustanovení § 37 odst. 2 OZ se ovšem 

uplatní pouze za předpokladu, že jde o počáteční, objektivní a trvalou nemožnost plnění, a to 

buď právní, nebo fyzickou. Pokud je plnění fakticky i právně možné, jiná než smluvená 

vlastnost či stav předmětu plnění nemá sama o sobě za následek absolutní neplatnost 

právního úkonu.42 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, 

sp. zn. 28 Cdo 1862/2003 o počáteční právní nemožnost plnění dlužníka jde tam, kde 

                                                 

41 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 62. 

42 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1569/2001. 
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předmět plnění je neuskutečnitelný v důsledku určité právní překážky existující v době 

učinění právního úkonu (rozporu se zákonem či předpisem nižší síly, nebo právem 

vyplývajícím z dvou či vícestranného právního ujednání nebo z úředního rozhodnutí). Na 

druhou stranu počáteční fyzická nemožnost předmětu plnění spočívá v tom, že předmět 

plnění je - objektivně posuzováno - fakticky neuskutečnitelný. Skutečnost, zda o počáteční 

nemožnosti subjekty právního úkonu věděly či nikoliv, je právně bezvýznamná.  

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2893/99 

důvodem počáteční nemožnosti plnění podle § 37 odst. 2 není pouhá okolnost, že smluvní 

ujednání spojuje plnění dlužníka se součinností jiné osoby. Podle téhož rozhodnutí dále nelze 

pod § 37 odst. 2 OZ podřadit situaci, kdy věc jako předmět kupní smlouvy v době jejího 

uzavření ještě neexistuje (koupě věci budoucí – emptio rei speratae).  

Za případ počáteční nemožnosti plnění ve svém rozhodnutí ze dne 24. 4. 2012, 

sp. zn. 26 Cdo 645/2011 naopak Nejvyšší soud shledal situaci, kdy došlo k uzavření smlouvy 

o nájmu bytu, jehož nájemcem již ovšem byla jiná osoba. Rovněž i smlouvu o zřízení 

věcného břemene k pozemku, ohledně kterého již dříve byla uzavřena smlouva o nájmu 

(a předmět obou dohod si vzájemně konkuroval), posoudil v rozhodnutí ze dne 14. 12. 2010, 

sp. zn. 22 Cdo 1028/2009 Nejvyšší soud podle § 37 odst. 2 OZ jako případ počáteční 

nemožnosti plnění. 

(ii)  Počáteční nemožnost plnění vs. následná nemožnost plnění 

Jak uvedeno shora, počáteční právní nemožnost plnění podle § 37 odst. 2 OZ musí 

existovat v době vzniku daného právního úkonu. Pokud nemožnost plnění vznikne až 

následně, nebude právní úkon neplatný, ale dojde k zániku předmětného závazku, a to 

okamžikem, kdy nemožnost nastala ve smyslu ustanovení § 575 odst. 1 OZ („Stane-li se 

plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit zanikne“). 

Nejvyšší soud nicméně v některých případech rozdíl mezi následky počáteční 

a následnou nemožností plnění fakticky stírá, jak dokládá například rozhodnutí 

ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 1470/2011 nebo rozhodnutí ze dne 30. 10. 2002, 

sp. zn. 33 Odo 868/2001.V uvedených rozhodnutích Nejvyšší soud uvedl, že pokud je návrh 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zamítnut, nelze již na základě této kupní 
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smlouvy vklad provést.43 Za takové situace je splnění závazku účastníka smlouvy převést 

vlastnické právo dosud na druhého účastníka nemožné. V důsledku nemožnosti plnění 

závazek zaniká, a to ke dni, kdy nemožnost plnění nastala. Nad rámec uvedeného ovšem 

Nejvyšší soud rovněž poznamenal, že „zánikem závazku žalovaných zanikla kupní smlouva 

jako celek, neboť kupní smlouva spočívá na vzájemném plnění smluvních stran, přičemž 

zánikem povinnosti jedné z nich přestává smlouva plnit svoji funkci“. Následkem zániku 

kupní smlouvy pak vzniká nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Následná nemožnost 

plnění v citovaných rozhodnutích tedy vedla ke stejnému právnímu následku, jako kdyby se 

v daných věcech jednalo o počáteční nemožnost plnění mající za následek absolutní 

neplatnost předmětného právního úkonu. Takový závěr ovšem nepovažuji za zcela správný. 

Minimálně taková smluvní ustanovení, jako je volba práva či způsob řešení sporů by neměla 

být dotčena. Rovněž není zřejmé, proč by měly být dotčeny i již vzniklé nároky 

z odpovědnosti za porušení smluvních ujednání. Na podporu své úvahy v této věci odkazuji 

např. na obchodní zákoník, který ve svém ustanovení § 354 na následky zániku závazku pro 

dodatečnou nemožnost plnění výslovně pamatuje a stanoví, že v takovém případě nastávají 

obdobně účinky stanovené pro odstoupení od smlouvy na práva a povinnosti účastníků podle 

§ 351 ObchZ,44 tedy nikoli absolutní zánik celé smlouvy, jak dovodil Nejvyšší soud ve shora 

citovaném rozhodnutí. 

Právní úkon je dovolený tehdy, pokud je učiněn v souladu se zákonem, zákon 

neobchází a nepříčí se dobrým mravům (§ 39 OZ a contrario). Problematice nedovolenosti 

právního úkonu a souvisejícím sankcím bude věnována pozornost v kapitole 4.1.  

                                                 

43 Návrh na vklad vlastnického práva k těmto nemovitostem byl zamítnut na základě usnesení Policie 
České republiky o zajištění nemovitostí (viz rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 1470/2011). 

44 Ustanovení § 351 odst. 1:  „Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva nebo volby tohoto zákona podle § 262, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.“ K tomu srov. dále POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní 
zákoník. Komentář. II. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s.1440. 
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2.2.5. Okamžik posuzování náležitostí právního úkonu 

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu platí, že náležitosti právního úkonu a 

jejich případnou absenci je třeba posuzovat k okamžiku, kdy byl právní úkon učiněn.45 Z této 

zásady vyplývají dvě zásadní skutečnosti.  

Zaprvé, platné občanské právo nezná institut dodatečné ztráty platnosti smlouvy. 

Pokud je tedy smlouva uzavřena platně, nemůže se v důsledku později nastalé skutečnosti stát 

neplatnou (nejde-li o relativní neplatnost). Šlo by nanejvýš uvažovat jen o zániku práv a 

povinností vzniklých na základě takové smlouvy (viz zejména § 48, § 559 a násl. OZ).46 

Za druhé, okolnost, že později došlo ke zrušení či změně obecně závazného právního 

předpisu, s nímž byl právní úkon v rozporu, nemůže vést k odstranění následků stanovených 

v § 39 OZ.47 Jinými slovy platné právo neumožňuje zpětné zhojení vad právních úkonů 

absolutně neplatných odpadnutím vady projevu vůle (konvalidaci). I pokud by proto 

například smlouva ve světle následného odpadnutí zákonného zákazu, novelizace či zrušení 

předmětného zákona již nebyla teoreticky vzato „vadná“, i přesto by se na ní ovšem jako na 

neplatnou hledět muselo. J. Fiala v této věci zastává odlišný názor, podle kterého sice platí, 

že je třeba posuzovat otázku neplatnosti k okamžiku vzniku právního úkonu, na druhou 

stranu však má za to, že „skutečnost, že později došlo ke zrušení či změně právního předpisu, 

s nímž bylo právní jednání v rozporu, může vést k odstranění následků stanovených v § 39, 

pokud však strany již z toho, že je smlouva neplatná, dříve nevycházely“.48 Takový závěr 

nepovažuji za zcela správný, neboť absolutní neplatnost již pojmově zhojit nelze a následky 

stanovené v § 39 OZ jsou tak neodstranitelné. O jinou situaci by samozřejmě šlo tehdy, 

pokud by takové „zhojení“ předvídal přímo zákon.49 Například ve švýcarském právu se v 

                                                 

45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1256/2011 nebo rozhodnutí ze 
dne 29.5.2012, sp. zn. 22 Cdo 2222/2011. 

46 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 22 Cdo 2222/2011. 
47 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2001, sp. zn. 26 Cdo 586/99, C 266 – Soubor. 
48 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2009, s. 211. 
49 Zde lze poukázat i na rozhodnutí Ústavního soud ze dne 08. 03. 2006, sp. zn. II. ÚS 580/03 kde Ústavní soudu 
vyslovil názor, že možnost konvalidace právního úkonu vyžaduje výslovné zákonné zakotvení: „Pro úplnost 
Ústavní soud České právo rovněž neobsahuje obecnou úpravu konvalidace právních úkonů a Ústavní soud se 
domnívá, že pokud má být právní úkon konvalidován, vyžaduje to výslovnou zákonnou úpravu (jak je například 
učiněna v případě konvalidace manželství nezletilců ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o rodině). Účelem institutu 
relativní neplatnosti podle výslovné úpravy v českém právu je možnost vznést promlčitelnou námitku neplatnosti 
z důvodů uvedených v zákoně; ze zákona samotného nelze dovodit, že toto ustanovení upravuje také možnost 
dodatečně projednat či schválit právní úkon orgánem k tomu zákonem povolaným.“ 
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případě odpadnutí zákonného zákazu zásadně připouští zhojení smlouvy, pokud však strany 

již ze skutečnosti, že smlouva byla neplatná, nevycházely.50 Nový občanský zákoník 

analogické ustanovení rovněž obsahuje nikoli však obecně, ale speciálně pro případ poslední 

vůle podle § 3069 an. Ačkoli sice respektuje pravidlo, že se při dědění postupuje podle práva 

platného v den smrti zůstavitele, pro případ, že zůstavitel zemře za účinnosti nového zákona, 

zároveň vychází z pojetí, že je třeba zhojit neplatnost či vady těch jeho projevů poslední vůle, 

které zůstavitel učinil za účinnosti předchozích právních předpisů, jsou-li podle těchto 

předpisů neplatné či jinak vadné, ale vyhovují-li novému dědickému právu.51 

Absolutní neplatnost ostatně nemůže být zhojena ani dodatečným schválením 

(ratihabicí), či běžně rozšířenou (byť nesprávnou) praxí uzavření dodatku k neplatné 

smlouvě, kterým smluvní strany zamýšlejí vadu smlouvy „zhojit“. Takové jednání nemůže 

mít za následek odpadnutí důvodu absolutní neplatnosti předmětné smlouvy, jak potvrzuje i 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 26 Cdo 2470/2008: „vadu 

způsobující neplatnost proto nelze následně zhojit (ani podepsáním dodatků ke smlouvě) a 

takový právní úkon nemůže být konvalidován“.  

Napravit vadný právní úkon, který je stižen sankcí absolutní neplatností, by tedy bylo 

podle okolností možné nanejvýš tzv. konverzí, tedy přeměnou vadného právního úkonu na 

jiný platný úkon ve smyslu § 41a odst. 1 OZ („Má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného 

právního úkonu, který je platný, lze se jej dovolat, je-li z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli 

jednající osoby“). Konverze by přicházela v úvahu ovšem pouze pokud by „konvertovaný“ 

projev vůle splňoval i náležitosti jiného právního úkonu, na který má být přeměněn a stále 

vyjadřoval vůli jednajícího (lze uvažovat např. o konverzi neplatné směnky na uznání dluhu).   

Pro úplnost je vhodné doplnit, že na rozdíl od absolutní neplatnosti, vady zakládající 

relativní neplatnost právního úkonu je možné v určitých případech napravit a sankci 

neplatnosti se tak vyhnout. Relativně neplatný právní úkon je především možné konvalidovat. 

Nejvyšší soud například ve svém rozhodnutí ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3978/2009 

nebo v rozhodnutí ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2986/2012 přípustnost konvalidace 

relativně neplatného právního úkonu výslovně potvrdil, ovšem za předpokladu, že se dotčený 

                                                 

50 SALAČ, J. K problematice rozporu právního úkonu se zákonem ve světle § 39 občanského 
zákoníku. Právní rozhledy, 1997, č. 10, s. 510. 

51 K tomu srov. dále důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 
(konsolidované znění), s. 258. 
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účastník právního úkonu doposud nedovolal (relativní) neplatnosti tohoto právního úkonu – 

tímto okamžikem se totiž právní úkon stává neplatným s účinky ex tunc. Rovněž je 

myslitelná ratihabice relativně neplatného právního úkonu, tedy dodatečné schválení vadného 

projevu vůle, taktéž za podmínky, že se účastník dotčený relativně neplatným úkonem 

neplatnosti nedovolá. Svým nekonáním tak tento subjekt dodatečně schválí, co bylo učiněno 

chybně.52 Poslední z možností je konverze. Aby však byla konverze možná, musí projev vůle 

splňovat náležitosti obou právních úkonů, resp. musí být zřejmé, že rovněž onen „jiný právní 

úkon“ vyjadřuje vůli subjektu. 

2.3. Obsah právních úkonů 

 Obsahem právního úkonu se rozumí určení právních následků, které z takového 

právního úkonu mají vzniknout, tzn. určení vzniku, změny nebo zániku právního vztahu, 

případně práv a povinností, včetně podmínek pro vznik či další rozvoj právních vztahů.53 

Obsah právního úkonu si v souladu s principem smluvní autonomie sjednávají sami účastníci 

právního úkonu, musí ovšem přitom respektovat výše rozebraná pravidla srozumitelnosti a 

určitosti právního úkonu. 

2.3.1. Členění obsahu právních úkonů  

Z hlediska členění obsahu právních úkonů lze rozlišovat náležitosti (složky) 

podstatné, pravidelné (obvyklé), nahodilé (vedlejší). Podstatné složky právního úkonu 

(essentialia negotii) jsou takové, které se bezpodmínečně vyžadují ke vzniku právního úkonu. 

Tyto složky jsou stanoveny jednak právním předpisem, jednak mohou být sjednány účastníky 

právního úkonu. Podstatnými složkami, které musí obsahovat například kupní smlouva je 

určení stran, předmět koupě a kupní cena. U pracovní smlouvy jde o druh práce, na který je 

zaměstnanec přijímán o místo výkonu práce o den nástupu do práce. Pravidelné složky 

právního úkonu (naturalia negotii) jej pak upřesňují a specifikují, aniž by s jejich existencí 

právní předpis spojoval platnost předmětného právního úkonu. S existencí takových složek 

nezřídka kdy právní předpis přímo počítá a ponechává jejich úpravu na dohodě stran. Pro 

případ pracovní smlouvy pak je pravidelnou složkou sjednání výše mzdy. Konečně nahodilé 

složky (vedlejší ujednání) právního úkonu (accidentalia negotii) jsou složky, které se v 

                                                 

52 Srov. dále Ruban, R., Koukal, P. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 
rozhledy, 2011, č. 23, s. 861. 

53 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1845/2008. 
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právních úkonech vyskytují spíše nepravidelně. Příkladem nahodilé složky u pracovní 

smlouvy je sjednání konkurenční doložky. Nahodilé složky kupní smlouvy upravuje 

občanský zákoník např. v § 601 až 610 (např. výhrada vlastnictví, právo zpětné koupě či jiná 

vedlejší ujednání mající povahu výhrad či podmínek připouštějících zánik právního vztahu 

založeného kupní smlouvou).54 Další nahodilé složky právního úkonu jsou podmínky, příkaz 

a doložení času, kterým bude věnována pozornost níže. 

2.3.2. Podmínky, příkaz, doložení času  

(i) Podmínky 

Ustanovení § 36 odst. 1 OZ umožňuje vázat vznik, změnu nebo zánik práva či 

povinnosti na splnění podmínky. Podmínkou se rozumí jakákoli skutečnost, o které subjekty 

právního úkonu v době jeho vzniku nevědí, zda se vůbec splní, popř. kdy se splní; účinnost 

právního úkonu, tj. skutečný vznik, změna či zánik subjektivních občanských práv a 

povinností, tak je závislá na skutečnosti, která je subjektům právního úkonu neznámá (je pro 

ně nejistá).55   

Ve druhém odstavci ustanovení § 36 pak občanský zákoník rozlišuje mezi dvěma typy 

podmínek, a to odkládací a rozvazovací podmínku s tím, že nevyplývá-li z právního úkonu 

nebo jeho povahy něco jiného, má se za to, že podmínka je odkládací. O odkládací podmínku 

se jedná, pokud na jejím splnění závisí, zda právní následky úkonu nastanou. Právní účinky 

právního úkonu, tj. subjektivní občanská práva a povinnosti, tedy nastanou až splněním 

podmínky, a to od doby splnění podmínky. Naproti tomu o rozvazovací podmínku jde tehdy, 

pokud na jejím splnění závisí, zda následky již nastalé pominou. Splněním rozvazovací 

podmínky tedy zaniknou již mezitím nastalé právní účinky právního úkonu, tj. subjektivní 

občanská práva a povinnosti.  

                                                 

54 Ke vztahu rozvazovací podmínky a vedlejších ujednání při kupní smlouvě se vyjádřil Nejvyšší soud 
ve svém rozhodnutí ze dne 24. 8. 1998, sp. zn. 2 Cdon 756/97: „Ustanovení § 610 ObčZ upravující možnost 
účastníků kupní smlouvy dohodnout vedlejší ujednání, mající povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik 
právního vztahu založeného kupní smlouvou, je ve vztahu k obecným ustanovením o podmínkách (§ 36 ObčZ) 
ustanovením speciálním. Zatímco v případě naplnění rozvazovací podmínky ve smyslu § 36 ObčZ nastává zánik 
právních účinků smlouvy samočinně, účinnost kupní smlouvy s dohodnutou podmínkou připouštějící zánik 
právního vztahu založeného touto smlouvou ve smyslu § 610 ObčZ zaniká až uplatněním takové rozvazovací 
podmínky účastníkem smlouvy.“  

55 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. 
Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 330. 
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Zákon v § 36 rovněž stanoví, že k podmínce nemožné, na kterou je vázán zánik práva 

nebo povinnosti (rozvazovací), se nepřihlíží; platnost právního úkonu zůstává proto 

nedotčena a na právní úkon se hledí, jako by v něm podmínka nebyla sjednána. Pro případ 

jiných vad rozvazovací podmínky nebo jakýchkoli vad odkládací podmínky se ovšem 

uvedené ustanovení neuplatní. Nejvyšší soud např. ve svém rozhodnutí ze dne 4. 5. 1999, 

sp. zn. 22 Cdo 471/99 výslovně potvrdil, že pokud je rozvazovací podmínka neurčitá, pak 

bude neplatný celý podmíněný právní úkon. Rovněž např. v rozhodnutí ze dne 26. 1. 2006, 

sp. zn. 33 Odo 753/2004 potvrdil, že odkládací podmínka, která je nemožná (nesplnitelná), 

způsobí neplatnost právního úkonu jako celku.56 

 Pokud účastník, jemuž je nesplnění podmínky na prospěch, její splnění záměrně 

zmaří, stane se podle § 36 odst. 3 OZ právní úkon nepodmíněným. Jestliže záměrně způsobí 

splnění podmínky účastník, který neměl právo tak učinit a jemuž je její splnění na prospěch, 

pak se ke splnění podmínky ve smyslu § 36 odst. 4 OZ nepřihlíží. 

(ii)  Doložení času 

Od podmínek je třeba odlišovat doložení času, ačkoli toto ujednání má shodně 

s podmínkami ten následek, že právní účinky právního úkonu po určité době buď nastanou 

(dies a quo), anebo zaniknou (dies ad quem).57 Doba je tu určena buď přesně (konkrétním 

datem), či tak, že je sice jisto, že nastane, neví se však kdy (např. úmrtí určité osoby). Na 

rozdíl od podmínek je ovšem doložení času charakteristické tím, že je u něho jisté, že určitá 

doba nastane, a že tedy právní účinky vzniknou či zaniknou.  

(iii)  Příkaz 

Příkazem je pak ukládáno druhému účastníku právního úkonu, aby něco vykonal či 

učinil. Oproti současné právní úpravě bude mít nově podle nového občanského zákoníku 

podmínka (např. dokončení studia), doložení času (§ 1488, § 1541, § 1554 NOZ) nebo příkaz 

(např. oprava domu zůstavitele) (§ 1488, § 1559 NOZ) právní relevanci i v závěti. 

2.3.3. K (ne)přípustnosti smluvní retroaktivity 

Typickým případem doložení času je stanovení účinnosti smlouvy. Ohledně 

přípustnosti odložení účinnosti není v praxi ani teorii pochyb - okamžikem jejího podpisu se 

                                                 

56 Ustanovení § 41 OZ o částečné neplatnosti právních úkonů na podmínky nelze aplikovat. 
57 K tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4079/2007.  
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sice stane smlouva platnou, ale účinnou se stane až k okamžiku sjednanému ve smlouvě. Na 

druhou stranu v otázce přípustnosti tzv. smluvní retroaktivity, tedy možnosti smluvních stran 

stanovit účinnost smlouvy i přede dnem jejího uzavření, naprostá shoda nepanuje. 

Ačkoli Nejvyšší soud ve valné většině svých rozhodnutí (např. rozhodnutí ze dne 15. 6. 2006, 

sp. zn. 32 Odo 705/2005) shodně s názory autorů odborné literatury58 konstatoval, že 

účinnost právního úkonu lze jen odložit s tím, že možnost předsouvat účinnost úkonu před 

jeho platnost by tedy musel zákon výslovně předvídat (což v obecné rovině nečiní), existují 

nicméně i rozhodnutí, kde smluvní retroaktivitu výslovně připustil. Například v rozhodnutí ze 

dne 22. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005 týkající se účinnosti smlouvy o nájmu nebytových 

prostor Nejvyšší soud překvapivě uzavřel, že „ústavněprávní princip zákazu zpětné účinnosti 

zavazuje zákonodárce v legislativním procesu. Smluvní retroaktivita je však v oblasti 

občanského práva nejen známá, ale i přípustná. Jde o důsledek plynoucí ze zásadní smluvní 

autonomie. Je totiž na účastnících smlouvy, aby posoudili a rozhodli, od kterého okamžiku 

založí účinnost smlouvy. Tak je tomu typicky v případech, kdy smlouva podle výslovného a 

nepochybného projevu vůle účastníků má vstoupit do účinnosti po datu uzavření smlouvy. 

Nelze však vyloučit, aby účastníci založili účinnost smlouvy přede dnem jejího uzavření.“ 

Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí autonomii vůle v této věci omezil pouze tím, pokud by 

zákon jako podmínku vzniku a účinnosti stanovil další okolnost (tak typicky souhlas určitého 

orgánu, který nutně musí přistupovat k smluvnímu projevu účastníků).  

Obhajobu přípustnosti smluvní retroaktivity lze nalézt i v některých odborných 

publikacích. Například V. Glatzová zastává názor, že pokud si smluvní strany přejí být 

vázány již k dřívějšímu datu, nestojí zpětné účinnosti smlouvy žádná překážka.59 Sjednání 

zpětné účinnosti smlouvy shledává problematické toliko v případech, kdy je k uzavření 

smlouvy nebo k nabytí účinnosti smlouvy třeba její registrace, souhlasu nějakého orgánu, 

nebo pokud by zpětnou účinností byla dotčena práva třetích osob. Např. u smlouvy o převodu 

podniku nebo jeho části podle § 67a ObchZ, k jejímuž uzavření je třeba souhlasu valné 

hromady společnosti převádějící podnik výslovně připouští, že její uzavření se zpětnou 

účinností by mohlo být považováno za obcházení zákona. Nicméně vzápětí dodává, že 

zpětnou účinností takové smlouvy nebude nikdo zkrácen na svých právech, když věřitelé 

                                                 

58 Srov. např. J. Dědič IN DĚDIČ, J., ČECH, P. Bis de eadem re aneb dvakrát o tomtéž (a pokaždé 
jinak). Právní rádce, 2008, č. 16, s. 4-11. 

59 GLATZOVÁ, V. Krátká obhajoba přípustnosti zpětné účinnosti smluv. Právní rozhledy, 2006, 
č. 14, s. 518 an. 
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budou mít dále právo domáhat se přiměřeného zajištění svých pohledávek, budou o smlouvě 

informováni v souladu se zákonem před jejím uzavřením (i když ne před nabytím účinnosti), 

ručení za jejich nároky vznikne tak či onak. Valná hromada také smlouvu v souladu se 

zákonem odsouhlasí před jejím uzavřením a akcionáři tedy budou mít možnost hlasovat proti 

jejímu uzavření.  

Podle mého názoru takové závěry opomíjí celou řadu níže rozvedených právních 

principů a zřejmě byly vedeny snahou odborným stanoviskem podpořit případnou (již 

existující) aplikační praxi.  

Právní řád se o (ne)přípustnosti smluvní retroaktivity výslovně nezmiňuje. 

Nepřípustnost retroaktivity trestních zákonů v neprospěch pachatele stanoví čl. 40 odst. 6 

Listiny základních práv a svobod. U ostatních právních předpisů obecnou nepřípustnost pravé 

retroaktivity (s výjimkami přípustnosti) dovodil Ústavní soud. U nepravé retroaktivity 

právních předpisů naopak dovodil zásadu obecné přípustnosti, ze které existují výjimky její 

nepřípustnosti.60 Tato skutečnost ve spojení se základním principem soukromého práva – 

smluvní autonomií – a zákonnou přípustností retroaktivních účinků některých jednostranných 

právních úkonů (např. pro odstoupení od smlouvy dle § 48 odst. 2 OZ nebo pro dovolání se 

relativní neplatnosti dle § 40a OZ s účinky ex tunc) by hypoteticky mohla odůvodňovat závěr 

o obecné přípustnosti smluvní retroaktivity.  

Na druhé straně stojí ovšem celá řada argumentů, která přípustnost smluvní 

retroaktivity takřka vylučuje:  

• princip smluvní autonomie – jakkoli je jeho pozice v soukromém právu 

stěžejní – není neomezený. Právě naopak, v určitých případech nad touto 

zásadu za účelem ochrany veřejných hodnot nebo práv jiných osob převáží 

zásada jiná;61 

• smluvní retroaktivita by například mohla být v rozporu se zásadou dobrých 

mravů, se zásadou zákazu zneužití subjektivních práv, se zásadou ochrany 

                                                 

60 Např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96 nebo ze dne 12. 3. 2002, 
sp. zn. Pl. ÚS 33/01. 

61 Srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06. 
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práv třetích osob, zejm. dobré víry a právní jistoty, které v soukromém právu 

nepochybně zaujímají stejně důležité postavení jako zásada smluvní volnosti; 

• těžko představitelná je smluvní retroaktivita zejm. v případech, (i) kdy zákon 

klade jako podmínku účinnosti smlouvy souhlas určitého orgánu 

(např. souhlas valné hromady s převodem podniku nebo jeho části podle § 115 

ObchZ), příp. souhlas správního orgánu např. podle zákona č. 116/1990 Sb., 

o nájmu nebytových prostor, ve znění předchozích předpisů, (ii) kdy zákon 

stanoví povinnost zápisu předmětného právního úkonu do obchodního 

rejstříku či katastru nemovitostí nebo (iii) kdy musí být úkon opatřen úředně 

ověřeným podpisem; 

• smluvní retroaktivita by v konkrétních případech pravděpodobně vedla 

k porušení veřejnoprávní normy či jejímu obcházení, např. pokud by se strany 

dohodly v dodatku ke smlouvě ex tunc (ke dni uzavření smlouvy) zhojit vady 

předmětné smlouvy či jinak rozložit vzájemná práva a povinnosti ke škodě 

třetích stran. 

S ohledem na výše uvedené a rovněž i skutečnost, že je téměř nemožné dopředu 

postihnout všechny právní i ekonomické následky případné dohody stran, která by měla 

zpětnou účinnost, nepovažuji smluvní retroaktivitu za přípustnou. Výše citované rozhodnutí 

ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005 bych proto považovala spíše jako judikatorní 

exces. 

2.3.4. K (ne)přípustnosti sjednávání domněnek ve smlouvách  

Poměrně častou součástí obsahu uzavíraných smluv bývá sjednávání různých 

právních domněnek.62 Nejvyšší soud ovšem praxi sjednávání nevyvratitelných právních 

domněnek zpochybňuje.  

Například ve svém rozhodnutí ze dne 3. 12. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2536/2007 výslovně 

konstatoval, že dohodou stran právní domněnku nelze založit a to s odůvodněním, že právní 
                                                 

62 Vyvratitlené právní domněnky (lze je označit též jako podmíněné) se vychází z toho, že platí stav, 
který je těmito právními domněnkami předpokládán, ledaže bude zjištěn opak. Právní domněnky tohoto druhu 
jsou v občanském právu obvykle uváděny slovy „má se za to“. Nevyvratitelné právní domněnky důkaz opaku 
nepřipouští. Výrazem „platí, že“ se označuje nevyvratitelná právní domněnka. Výrazem „považuje se za“ nebo 
„hledí se na“ se označuje právní fikce. 
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domněnka je konstrukce, která může být založena pouze zákonem a jejímž důsledkem je za 

podmínek zákonem stanovených nutnost bezpodmínečně nebo podmínečně předpokládat 

existenci něčeho, o čem není jisté, že je, nebo dokonce je jisté, že není. V daném skutkovém 

případě proto Nejvyšší soud označil za neplatné pro rozpor se zákonem ujednání smlouvy 

o tom, že je-li na daňovém dokladu prodávajícího, na jehož základě má být hrazena kupní 

cena, proveden odpočet zálohové platby, a má-li tuto platbu v zastoupení kupujícího provést 

leasingový nájemce u dodavatele, platí nevyvratitelná právní domněnka, že tuto platbu 

prodávající skutečně v plné výši přijal. 

Nejvyšší soud dále ve svém rozhodnutí ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 23 Cdo 5508/2007 

shodně s výše uvedeným uzavřel, že nelze sjednat nevyvratitelnou právní domněnku zániku 

závazku a na jejím základě odepřít jedné ze smluvních stran výkon jejího zákonem 

zaručeného práva bez možnosti prokázání pravosti jejího práva.63 Na podporu svého závěru 

uvedl, že konstrukce domněnek, jejich charakteru i následků, které jsou s nimi spojeny, 

přísluší toliko právu s tím, že „autonomie vůle smluvních stran zde nemůže rozšiřovat 

regulativní nástroje, které používá zákon, a v podstatě libovolně konstruovat nové právní 

skutečnosti i s nimi spojené právní následky“. Svůj závěr opřel i o argumentaci procesními 

důsledky, které založení domněnky s sebou přináší – modifikaci důkazního břemene jako 

institutu veřejnoprávního civilního práva procesního.  V procesním právu se totiž neuplatní 

zásada legální licence. Právě naopak, možnost odchylných dohod je přípustná jenom tam, kde 

to procesní právo umožňuje. Ujednání stran modifikující důkazní břemeno by proto bylo 

možné pouze tehdy, pokud by takovou možnost občanský soudní řád připouštěl. Žádná 

taková zákonná úprava předpokládající dohody o důkazním břemenu neexistuje. Sjednání 

nevyvratitelné právní domněnky o zaplacení ceny díla ve smlouvě o dílo proto v řešeném 

případě Nejvyšší soud považoval za neplatné. 

Rovněž Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 16. 11. 2009, 

sp. zn. 5 Cmo 161/200964 vyslovil obecnou nepřípustnost sjednání nevyvratitelné domněnky 

a fikce, kdy podle domněnek a fikcí zpráva obsahující právní úkon měla být považována za 

doručenou po určité době od odeslání příslušného projevu vůle, aniž by vůbec musela dojít 

do sféry příjemce správy. Vrchní soud svůj závěr zdůvodnil především tím, že princip 

                                                 

63 Ke sjednání právní domněnky splnění závazku. Soudní rozhledy, 2010, č. 9, s. 338. 
64 Rozhodnutí Vrchního soudu bylo publikováno a komentováno v článku Princip účinnosti právního 

úkonu jeho dojitím a neplatnost opačného ujednání. Soudní rozhledy. 2010, č. 7, s. 256. 
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doručení právních jednání jako podmínka jejich účinnosti vyplývá nejen z § 45 OZ, ale je 

jednou ze stěžejních zásad soukromého práva vůbec „[j]e přece zcela nemožné, aby byly 

zakládány, měněny, rušeny i třeba jen zachovávány práva a povinnosti účastníků na základě 

projevů vůle, které jednající činil zcela skrytě, aniž by se vůbec na koho obracel anebo, kdyby 

tuto vůli projevoval vůči osobám třetím v daném vztahu nijak nezainteresovaným. Tedy má-li 

být určité právní jednání učiněné jednou osobou významné pro jinou osobu, musí se o něm 

dozvědět, musí jí dojít.“.65 Takový závěr Vrchního soudu je ostatně i plně v souladu 

s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu, která pro založení účinku právního úkonu při 

soukromoprávním doručování sice nevyžaduje, aby se adresát seznámil s jeho obsahem, ale 

aby takovou možnost alespoň objektivně měl, tj. aby právní úkon došel do jeho sféry 

dispozice.66  

V této souvislosti je vhodné doplnit, že nový občanský zákoník ve svém § 573 (právní 

jednání vůči nepřítomné osobě) výslovně zakládá právní domněnku doby dojití. Podle tohoto 

ustanovení se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 

došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 

patnáctý pracovní den po odeslání. Podle použitého spojení „má se za to“ jde ovšem o 

domněnku vyvratitelnou, která připouští důkaz opaku (proto pokud se prokáže, že písemnost 

doručena nebyla, případně, že byla doručena v jiné lhůtě, bude domněnka vyvrácena).  

Domnívám se, že ani současná judikatura takové ujednání nevylučuje, ačkoli některé 

závěry, pro které zapovídá nevyvratitelné právní domněnky ve smlouvách, se uplatní i zde 

(např. přenesení důkazního břemene). Sjednávání vyvratitelných právních domněnek ve 

smlouvě zejména s odkazem na zásadu smluvní autonomie bych proto považovala za zásadně 

přípustné s výjimkou spotřebitelských smluv, kde by se přenesení důkazního břemene mohlo 

považovat za nepřípustné ujednání odchylující se od zákona v neprospěch spotřebitele ve 

smyslu § 55 odst. 1 OZ. Za nesprávné naopak považuji v praxi se vyskytující extenzivní 

výklad výše uvedených rozhodnutí rozšiřující dovozené pravidlo i na vyvratitelné právní 

                                                 

65 Podle Vrchního soudu by na základě takové domněnky platily za doručené zprávy podané 
prostřednictvím přepravce a ten by záměrně zprávy nedoručoval, aby ušetřil na nákladech, příp. by se 
přepravovaná zásilka mohla dokonce v průběhu přepravy zcela zaniknout v důsledku provozních havárií nebo i 
neodvratitelných událostí, a přece by byla zpráva v ní obsažená pro adresáta účinná, což je zjevně nepřípustné. 

66 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2622/2006. 
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domněnky (které účastníka smlouvy o žádná práva nepřipravují, pouze na něj přenáší aktivní 

povinnost prokazovat případný opak).  

2.4. Co ještě je a co již není právním úkonem 

V souvislosti s vymezením právního úkonu považuji za vhodné učinit exkurz 

do judikatury Nejvyššího soudu ohledně konkrétních příkladů chování a jednotlivých aktů, 

které naopak Nejvyšší soud od právních úkonů výslovně distinguje, jako např. usnesení valné 

hromady, procesní úkony či faktickou činnost. Vymezení hranice právního úkonu má přitom 

praktické dopady zejména v oblasti aplikace sankcí za případné vady právního úkonu. 

2.4.1. K usnesení valné hromady 

Zejména napříč právní teorií probíhal (a doposud probíhá) poměrně živý spor o to, 

jakým způsobem posuzovat právní povahu usnesení valné hromady kapitálových společností. 

Praktický rozměr těchto úvah lze spatřovat především v tom, že pokud by bylo usnesení 

valné hromady právním úkonem, vztahovala by se na něj i všechna ustanovení platná právě 

pro právní úkony, jako např. § 37 ObčZ či § 40 odst. 3 ObčZ ve věci náležitostí právních 

úkonů či § 39 ObčZ ohledně následků vadných právních úkonů.  

Podle jedné z názorových větví, kterou hájí např. K. Eliáš, usnesení valné hromady 

právním úkonem je.67 Na druhou stranu I. Štenglová shodně s J. Dědičem usnesení 

valné hromady nepovažují za právní úkon, ale za tzv. jinou právní skutečnost ve smyslu 

§ 2 odst. 1 ObčZ.68 Rovněž existuje i názor, podle kterého je usnesení valné hromady právní 

úkon sui generis.69  

V judikatuře Nejvyššího soudu našel odraz názor zastávaný I. Štenglovou 

a J. Dědičem. Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. 1 Odon 88/97 

výslovně uvedl, že usnesení valné hromady společnosti není právním úkonem, a to 

s odůvodněním, že unesení valné hromady nemůže být právním úkonem společnosti, protože 

valná hromada není orgánem způsobilým činit jménem společnosti právní úkony. Ve světle 

tohoto závěru pak Nevyšší soud v rozhodnutí ze dne 1. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 1027/2006 

                                                 

67 ELIÁŠ, K. K právní povaze usnesení valné hromady. Právní rozhledy, 1999, č. 12, s. 624 a násl. 
68 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I. Je usnesení valné hromady právním úkonem? Právní rozhledy, 1999, 

č. 5, s. 229 a násl. DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, P. Akciové společnosti. 6. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2007, s. 268 a násl. 

69 BAUDYŠ, P. Lze považovat usnesení valné hromady za právní úkon? Právní rozhledy, 2000, č. 4, 
s. 157 a násl.; 
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dále judikoval, že „[v]zhledem k tomu, že usnesení valné hromady nelze považovat za právní 

úkon, nelze aplikovat na neplatnost usnesení valné hromady ustanovení obchodního a 

občanského zákoníku o absolutní a relativní neplatnosti právních úkonů a neplatnost 

usnesení valné hromady lze posuzovat pouze podle ustanovení § 131 ObchZ“, čímž tedy 

vyloučil stejný právní režim následků vad usnesení valné hromady a právního úkonu.   

Na druhou stranu není bez významu, že ohledně některých ustanovení o právních 

úkonech Nejvyšší soud uzavřel, že na usnesení valné hromady aplikovat budou, byť 

prostřednictvím analogie, jako např.: 

• usnesení valné hromady může být neplatné buďto v celém rozsahu, a pokud se 

důvod neplatnosti týká jen části usnesení, je neplatná jen tato část, pokud z 

povahy usnesení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž k němu došlo, 

nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu (analogická aplikace 

§ 41 OZ, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp zn. 29 Odo 

701/2004); 

• usnesení valné hromady musí být přijato určitě a vážně, svobodně a 

srozumitelně jinak je podle § 131 ObchZ neplatné (analogická aplikace 

§ 37 OZ, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 

1013/2002); nebo 

• i u projevu vůle společnosti vyjádřeného v usnesení valné hromady, třeba 

vycházet nikoli z označení takového projevu, ale z jeho obsahu (rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2005, sp zn. 29 Odo 258/2005).  

Ačkoli tedy Nejvyšší soud nepovažuje usnesení valné hromady za právní úkon, lze 

z výše uvedené rozhodovací praxe vypozorovat, že se k usnesení valné hromady jako k 

právnímu úkonu de facto chová. Jak bude rozvedeno níže, nový občanský zákoník právní 

úkon, resp. právní jednání výslovně nedefinuje, a bude tak zřejmě možné za právní jednání 

považovat i skutečnosti, které v současnosti za právní úkony považovány nejsou, jako 

například právě usnesení valné hromady. V  praxi by proto mohly nastíněné aplikační 

problémy více či méně úspěšně převážně prostřednictvím analogie ustat.  

2.4.2. K procesním úkonům 

Vedle (hmotně)právních úkonů jsou v platném právním řádu upraveny i tzv. 

procesní úkony. Procesním úkonem, resp. procesním jednáním, je projev vůle subjektu řízení, 
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jehož předpoklady a procesní následky upravuje procesní právo.70 Občanský soudní řád 

výslovně upravuje procesní úkony soudu v § 36 a násl. a procesní jednání účastníků v § 41 a 

násl. Nejvyšší soud pojem procesního úkonu účastníka občanskoprávního řízení ve svém 

rozhodnutí ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2585/2007 vyložil tak, že jde o „projev vůle 

adresovaný soudu, který směřuje k uplatnění procesních práv, ke splnění procesních 

povinností nebo k jiným procesním následkům, které s takovým projevem právní předpisy 

spojují.“ Na rozdíl od právních úkonů tak jsou procesní úkony určené primárně soudu s tím, 

že jejich účelem je především způsobit relevantní právní následky ve sféře procesního práva. 

Procesní úkony účastníků tak není možné ztotožňovat s právními úkony podle hmotného 

práva ani je považovat za jejich podmnožinu. Ani v tomto případě se nejedná pouze o umělé 

akademické rozlišování bez praktického rozměru. Například u procesních úkonů je totiž zcela 

nerozhodné, zda ten, kdo je činí, má způsobilost k právním úkonům, ale významné je pouze 

to, zda je procesně způsobilý.71 Rovněž vady procesních úkonů se neposuzují podle práva 

hmotného a nenastupují následky vad podle hmotného práva, ale procesního, aj. Proto 

například pro případ vady procesního úkonu spočívající v nedostatku souhlasu či účastenství 

na straně všech nerozlučných společníků nemůže nastoupit sankce absolutní neplatnosti 

procesního úkonu, nýbrž nedostatek aktivní či pasivní věcné legitimace. 

Praktické komplikace ovšem vznikají zejm. v okamžiku, kdy v sobě procesní úkon 

zahrnuje i úkon hmotněprávní. Takové situace ostatně v praxi nezřídka kdy nastávají a 

judikatura ani odborná literatura je nevylučuje, ač nepovažuje takový souběh za žádoucí 

právě zejm. s ohledem právě na rozdílný právní režim obou jmenovaných úkonů.72 Do žaloby 

jako typického příkladu procesního úkonu může například účastník řízení pojmout 

hmotněprávní námitku započtení podle § 580 OZ, promlčení podle § 110 odst. 1 OZ či 

uznání dluhu podle § 558 OZ. O namítání neplatnosti těchto hmotněprávních úkonů – byť 

vtělených do žaloby (procesního úkonu) – by pak samozřejmě uvažovat šlo. 

                                                 

70 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád. Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, str. 210. 

71 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád. Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, str. 210 „procesní způsobilost se někdy může od hmotněprávní způsobilosti k právním úkonům 
odchylovat; viz např. § 23 nebo § 186 odst. 3“. 

72 K tomu srov. dále rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2585/2007: „I když lze připustit, že 
některé procesní úkony mohou mít nejen procesní účinky, ale i hmotněprávní účinky, a z tohoto hlediska je lze 
považovat i za právní úkony ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák.“ a dále DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. a kol. 
Občanský soudní řád. Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, str. 212. 
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Za vhodné zde považuji doplnit, že hmotněprávním úkonem však v žádném případě 

není uznání nároku ve smyslu § 153a o. s. ř., neboť uznání nároku se nevztahuje na 

hmotněprávní nárok, nýbrž na předmět sporu, jímž je procesní nárok sestávající se z 

předmětu (jenž je vyjádřen tím, čeho se žalobce domáhá) a ze základu nároku (tedy ze 

skutkového zdůvodnění petitu).73 

2.4.3. K faktické činnosti 

Středem zájmu Nejvyššího soudu v souvislosti s problematikou právního úkonu bylo 

rovněž rozlišování mezi právním úkonem a „pouhou“ faktickou činností, především 

v kontextu provádění plateb jako právních úkonů, kterým je možno odporovat ve smyslu 

§ 42a OZ nebo je považovat za neplatné podle § 39 OZ. 

V usnesení ze dne 2. 3. 2004, sp. zn. 30 Cdo 531/2003 Nejvyšší soud řešil situaci, 

kdy se účastník řízení domáhal vyslovení neúčinnosti plateb provedených mezi jeho 

dlužníkem a třetí osobou. Na základě provedeného výkladu § 34 a 42a OZ Nejvyšší soud 

uzavřel, že „[p]rávním úkonem ve smyslu uvedeného ustanovení občanského zákoníku však 

není faktická činnost, byť se jí právní úkon provádí. Za takovou faktickou činnost nutno 

považovat i výplatu peněžních částek provedenou dlužníkem.“. Nejvyšší soud zde tedy 

nenechává nikoho ohledně právní povahy provádění plateb na pochybách. Nicméně se 

domnívám, že takový závěr není správný. Převedším jej považuji za výrazně formalistický a 

v rozporu se smyslem a účelem § 42a OZ, když de facto redukuje význam tohoto ustanovení 

v praxi takřka na minimum, neboť odliv peněžních prostředků učiněný in fraudem creditoris 

se ve většině případů děje právě prostřednictvím výplat z účtů.74  

Na druhou stranu k povaze platby zastal zcela opačný judikatorní závěr 32. senát 

Nejvyššího soudu v rozhodnutí ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Cdo 959/2008, kde posuzoval 

v zásadě obdobnou otázku, zda je platba právní úkon, který by mohl být neplatný, či nikoli. 

Nejvyšší soud zde konstatoval, že platba je právním úkonem, neboť směřuje ke splnění 

závazku a jde tak o důsledek projevu vůle subjektu právního vztahu splnit peněžitý závazek.75 

Platba, tedy plnění dluhu, je právním úkonem a jako taková může být stižena neplatností. 

                                                 

73 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád. Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, str. 212. 

74 O této skutečnosti ostatně svědčí i četná publikovaná judikatura k řešenému tématu odkazovaná 
v této kapitole. 

75 Obdobně hovoří 23. senát Nejvyššího soudu např. v rozhodnutí ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 23 Cdo 
472/2008. 
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Z další judikatury Nejvyššího soudu není zřejmé, proč povahu platby v závislosti na 

aplikované sankci posuzuje nejednotně. Osobně se přikláním k názoru 32. senátu, neboť 

nepovažuji za důvodné ani zdůvodnitelné, proč věřiteli odpírat ochranu před zkracujícími 

platbami dlužníka a nepovažovat platbu jako právní úkon. 

Svébytnou linií se podle mého názoru vydaly insolvenční soudy při posuzování 

plateb jako odporovatelných, resp. neúčinných právních úkonů ve smyslu speciální úpravy 

§ 111 ve spojení s § 235 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon („InsZ“).  Insolvenční 

soudy vcelku konzistentně odmítly aplikovat závěry dovozené v rozhodnutí Nejvyššího 

soudu sp. zn. 30 Cdo 531/2003 o tom, že platba není právní úkon, nicméně pokaždé 

s odlišným odůvodněním. Například Vrchní soud v Olomouci v  rozhodnutí ze dne 23. 2. 

2011, sp. zn. 12 Cmo 14/2010 vysvětlil, že právní závěry uvedené ve výše citovaném 

rozhodnutí Nejvyššího soudu se na speciální úpravu odporovatelnosti podle insolvenčního 

zákona neuplatní, neboť v souladu se smyslem a účelem institutu odporovatelnosti podle 

insolvenčního zákona není možné pojem právní úkon pro účely insolvenčního řízení vykládat 

striktně ve smyslu § 34 OZ.76 Vrchní soud proto připustil možnost odporovatelnosti 

podle insolvenčního zákona i vůči provedení platby jako plnění peněžitého 

závazku. Rovněž Městský soud v Praze považoval odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu 

sp. zn. 30 Cdo 531/2003 jako nepřípadný např. v rozhodnutí ze dne 1. 3. 2012, 

sp. zn. MSPH 96 INS 504/2010-C3-2, ve kterém se zabýval otázkou, zda lze na jednotlivé 

splátky půjčky pohlížet jako na právní úkony ve smyslu ustanovení § 235 InsZ a jim 

odporovat. V tomto případě ovšem neargumentoval smyslem a účelem zákonného 

ustanovení, ale pojmovými znaky právního úkonu. Splátku půjčky totiž považoval za projev 

vůle směřující ze snížení závazku ze smlouvy o půjčce (zmenšení dluhu) a tedy k založení 

právních následků. Nejde tak o projev vůle, který by vůbec nesměřovala ke způsobení 

právního následku.77 Zde se Městský soud argumentačně velmi přiblížil závěrů 32. senátu v 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Cdo 959/2008. 

                                                 

76 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 12 Cmo 14/2010: „V situaci, kdy insolvenční 
zákon sám definuje některé ze skutkových podstat neúčinných úkonů jako poskytnutí plnění dlužníkem, nelze než 
pohlížet na v této souvislosti používaný termín právní úkon v širším smyslu, než by to vyplývalo pouze z úpravy 
právních úkonů dle občanského zákoníku a výše zmiňovaných výkladů právní teorie a judikatury k ust. § 34 a § 
42a občanského zákoníku. Námitce žalovaného, že sporné plnění na jeho pohledávku za dlužníkem není právním 
úkonem, pročež by žaloba měla být bez dalšího nedůvodná, proto odvolací soud nepřisvědčuje.“  

77 Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. MSPH 96 INS 504/2010-C3-2: „V projednávaném 
případě, splátka půjčky způsobí zmenšení dluhu. Postačí tudíž, když projevená vůle konkrétně směřuje k založení 
právních následků. Naopak u faktické činnosti subjektu se nejedná o projev vůle jako právního úkonu. 
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Z výše uvedených příkladů je mimo jiné zřejmé, se insolvenční praxe snaží vyloučit 

aplikaci závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 531/2003, ač zdůvodnění nebývá 

jednotné. Ostatně pokud má být smyslem a účelem institutu odporovatelnosti poskytnout 

věřiteli účinný prostředek ochrany proti zkracujícímu jednání dlužníka, resp. napravit 

zkrácení věřitele,78 pak by restriktivní výklad pojmu právní úkon podle mého názoru neměl 

obstát. V důsledku formalistického pojetí odporovatelnosti v rozhodnutí Nejvyššího soudu 

sp. zn. 30 Cdo 531/2003 by se ochrana věřitele stávala prakticky bezzubou. Lze doplnit, že 

podle nového občanského zákoníku bude pojetí právního jednání širší, než jsou momentálně 

vnímané hranice právního úkon (viz kapitola 3.1 níže) a platby by tak dle mého názoru měly 

být odporovatelné. 

2.5. Druhy právních úkonů  

Právní úkony lze kategorizovat do jednotlivých skupin a podle různých kritérií, 

z nichž nejdůležitější budou představeny níže.   

2.5.1. Jednostranné, dvoustranné a vícestranné právní úkony 

Podle počtu stran, kterých je třeba při projevu vůle, lze rozlišovat právní úkony 

jednostranné (unilaterální), dvoustranné (bilaterální) a vícestranné (multilaterální). 

Jednostranné právní úkony jsou projevem vůle jedné strany. Příklady jednostranných 

právních úkonů jsou např. opuštění věci podle § 135 odst. 3 OZ, sepsání závěti podle § 463 

an. OZ, odstoupení od smlouvy ve smyslu § 48 odst. 1, výpověď nájemního poměru 

sjednaného na neurčitou dobu podle § 710 odst. 1, 2 či § 711 odst. 1 až 3 OZ nebo 

jednostranné započtení pohledávky podle § 580 OZ. Dvoustranné právní úkony vyžadují ke 

svému vzniku dva vzájemné a shodné projevy vůle stran. Typicky se jedná o smlouvy či 

dohody. Vícestranné právní úkony jsou rovněž vzájemné a shodné projevy vůle ovšem více 

než dvou stran. Příkladem vícestranného právního úkonu lze uvést o smlouvu o sdružení 

podle § 852 OZ. 

                                                                                                                                                        

Žalovaným zmíněný judikát (30 Cdo 531/2003) na kauzu tudíž nenaléhá. Smluvní strany mezi sebou uzavřely 
smlouvu o půjčce, vznikl mezi nimi závazkový vztah, kdy jedna strana přenechala druhé straně peníze a druhá 
strana se zavázala půjčený obnos vrátit. Právním úkonem, kterým byl právní vztah založen byla smlouva o 
půjčce. Jednotlivými právními úkony byly jednotlivé splátky jež dlužník poukázal na účet žalované, byly 
směrovány ke snížení závazku a poslední splátka k jeho zániku zaplacením.“ 

78 K účelu odpůrčího práva srov. dále PULKRÁBEK, Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní 
neúčinnosti) podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 381. 
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2.5.2. Adresné a neadresné právní úkony 

Právní úkony lze rovněž členit podle předpokladu vzniku a zaměření účinků. 

Adresné právní úkony jsou takové, které vyžadují vyjma existence samotného úkonu i jeho 

doručení adresátu, aby se staly z právního hlediska perfektními a nastaly jejich právní účinky. 

Doručení právního úkonu adresátovi všem nepředpokládá, aby se adresát s obsahem právního 

úkonu skutečně seznámil, postačí, pokud se dostane do sféry jeho dispozice a adresát tak má 

objektivní možnost se s jeho obsahem seznámit.79 Typický jednostranným adresným úkonem 

vyžadujícím učinění vůči osobě, jež se má týkat, je např. návrh smlouvy podle § 43a OZ. 

K účinkům neadresných právních úkonů se oproti tomu nevyžaduje, aby byly doručeny jiným 

osobám. Jedná se například o závěť podle § 476 OZ. 

2.5.3. Právní úkony inter vivos a mortis causa  

Podle toho, zda následky právních úkonů nastanou za života jednajícího subjektu či 

v okamžiku jeho smrti lze rozdělovat právní úkony na právní úkony učiněné mezi živými 

(inter vivos) a pro případ smrti (mortis causa). Podle platné právní úpravy existují dva právní 

úkony pro případ smrti, a to závěť dle § 476 OZ a listina o vydědění dle § 469a OZ. Jiné 

právní úkony pro případ smrti by podle současné právní úpravy byly považovány za neplatné 

pro obcházení zákona dle § 39 OZ. Nový občanský zákoník okruh právních úkonů učiněných 

pro případ smrti rozšiřuje. Nově umožňuje uzavřít tzv. dědickou smlouvu podle § 1582 NOZ, 

kterou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo 

odkazovníka a druhá strana to přijímá a dále odkaz podle § 1594 NOZ, kterým se 

odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí 

určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.  

2.5.4. Úplatné a bezúplatné právní úkony 

Z hlediska existence majetkového protiplnění lze rozlišovat mezi právními úkony 

úplatnými a bezúplatnými. Úplatným právním úkonem se jedna strana zavazuje druhé straně 

něco dát, vykonat, strpět, či nekonat a druhá strana ji za to poskytuje peněžité protiplnění. 

V případě bezúplatného právního úkonu pak druhá strana žádné protiplnění neposkytuje. 

Nejběžnějším příkladem bezúplatného právního úkonu je darovací smlouva. 

                                                 

79 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2002, sp. zn. 25 Cdo 924/2001 nebo 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 32 Odo 442/2003. 
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Rozlišování mezi úplatným a bezúplatným právním úkonem může mít v soukromém 

právu významné praktické dopady. Například pro případ převodu obchodního podílu podle 

§ 115 ObchZ zákon sice výslovně nestanoví jako jednu z podstatných náležitostí smlouvy o 

převodu obchodního podílu je ujednání o tom, zda se obchodní podíl převádí 

úplatně či bezúplatně, ale tento požadavek byl dovozen Nejvyšším soudem např. v rozhodnutí 

ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97 a potvrzen v rozhodnutí ze dne 20. 6. 2000, 

sp. zn. 32 Cdo 97/2000, a to na základě obecné zásady určitosti právních úkonů. Nedodržení 

této náležitosti přitom zakládá neplatnost smlouvy.80 Rovněž pokud chybí údaj o úplatnosti 

ve smlouvě o postoupení pohledávky ve smyslu § 527 odst. 1 OZ má taková absence podle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1092/2009 za následek 

bezplatnost jejího postoupení. 

Pokud přitom z právního úkonu vyplývá, že má být úplatný, ale strany výši úplaty 

nesjednaly, bude se takový úkon považovat za neplatný. Jinak tomu ovšem bude podle 

nového občanského zákoníku, který v § 1792 stanoví, že pokud ujednání o úplatě v takovém 

případě chybí, platí, že úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření 

smlouvy.  

Na druhou stranu samotná výše případné úplaty nemá bez dalšího s ohledem na 

neexistenci institutu laesio enormis v platné právní úpravě (viz blíže kapitola 4.1.5.(v)) 

právní relevanci, nejde-li o případ, kdy je z výše úplaty patrné, že prostřednictvím výše 

úplaty je simulován, resp. disimulován určitý právního úkonu (např. uzavření kupní smlouvy 

s minimální kupní cenou, kterou se zastírá darování).  

2.5.5. Synallagmatické a asynallagmatické právní úkony 

Dělení právních úkonů na synallagmatické a asynallagmatické se uplatní pouze pro 

dvoustranné právní úkony. Za synallagmatické jsou označovány ty dvoustranné závazky, 

v nichž plnění obou stran je na sebe vzájemně vázáno (povinnost plnit je podmíněna 

současným protiplněním). Jde tedy nejen o vzájemnost práv a povinností, ale i o vzájemnou 

podmíněnost plnění (např. z kupní smlouvy je kupující zavázán zaplatit cenu koupeného 

zboží oproti jeho převzetí a prodávající je zavázán předat mu předmět koupě oproti zaplacení 

                                                 

80 K tomu srov. dále např. ČECH, P. K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce, 2007, 
č. 6. 



 

43 

kupní ceny).81 O vzájemnou podmíněnost plnění jde v občanskoprávních vztazích jednak v 

případě smluv, z nichž si mají účastníci plnit navzájem ve smyslu § 560 OZ, a dále tam, kde 

to stanoví zákon (viz § 457 OZ: v případě neplatnosti nebo zrušení dvoustraně zavazující 

smlouvy za předpokladu, že na základě smlouvy obě strany (alespoň částečně) již plnily. 

Jestliže na základě neplatné nebo zrušené smlouvy poskytla plnění jen jedna strana, není její 

nárok na vrácení plnění vzájemně podmíněný). 

2.5.6. Kauzální a abstraktní právní úkony 

Podle toho, zda je vyjádřena kauza v právním úkonu lze rozlišovat mezi kauzálními a 

abstraktními právními úkony. Kauzou se rozumí bezprostřední ekonomický důvod existence 

závazku, jako např. směna či darování. Rovněž můžeme rozlišovat tzv. obligatorně kauzální 

právní úkony, u kterých platí, že pokud není kauza vyjádřena, je takový právní úkon 

neplatný. Typickým kauzálním úkonem je například uznání dluhu či vydědění. Naopak u 

obligatorně abstraktních právních úkonů kauza vyjádřena není a ani z něj nevyplývá, jako 

např. u závazků ze směnek či šeků. V případě sporu ze závazků, které nejsou obligatorně 

abstraktní, je věřitel povinen prokázat existenci kauzy, pokud již není vyjádřena ve vlastním 

závazku (§ 495 OZ). 

2.6. Uzavírání smluv 

2.6.1. Vznik smlouvy 

Bezpochyby k jednomu z nejpodstatnějších a nejtypičtějších právních úkonů patří 

smlouva. Smlouva je dvoustranný (případně i vícestranný) právní úkon, složený ze dvou 

(více) jednostranných právních úkonů:  (i) návrhu (oferty), tedy adresovaného projevu vůle, 

kterým navrhovatel (oferent) navrhuje adresátovi (oblátovi) uzavření smlouvy (§ 43a OZ) a 

(ii) přijetí návrhu (akceptace), tedy projevu vůle adresovaného navrhovateli, kterým přijímací 

subjekt (akceptant) projevuje vůli přijmout návrh a uzavřít tak smlouvu (§ 43b OZ). 

Existence oferty je přitom omezena uplynutím přiměřené doby, a pokud proto není její přijetí 

včasné, bez dalšího smlouva nevznikne.82 Vznik smlouvy podle platné právní úpravy 

předpokládá ještě existenci třetí složky a to obsahové shody mezi ofertou a akceptací, tedy 

existenci konsensu.  

                                                 

81 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník II. 
Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1648. 

82 K tomu srov. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 22. 09. 2009, sp. zn. I. ÚS 49/08.  
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Podle § 44 OZ pak smlouva vzniká v okamžiku, kdy přijetí návrhu nabude účinnosti, 

což podle § 43c odst. 2 nastane okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu na 

uzavření smlouvy dojde navrhovateli. Projev vůle dojde navrhovateli, jakmile se ocitne v 

jeho dispoziční sféře. Je-li tedy přijetí návrhu smlouvy učiněno v bezprostředním (osobním) 

styku stává se účinným okamžitě. Vůči nepřítomnému oferentovi se akceptace stává účinnou 

až okamžikem, kdy jí dojde (např. doručením písemnosti, telegramem, elektronickou 

poštou).83 

2.6.2. Dispozitivita nebo kogentnost pravidel o okamžiku vzniku smlouvy? 

Podle převažující judikatury (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2001, 

sp. zn. 33 Cdo 2994/99) má obecná právní úprava uzavírání smluv kogentní povahu a 

účastníci občanskoprávních vztahů se tak od ní nemohou odchýlit. M. Hulmák takový závěr 

rozporuje a naopak má za to, že si smluvní strany mohou upravit celý kontraktační proces 

(včetně okamžiku vzniku smluv) i odlišně od zákona.84  

V nedávné době právní charakter úpravy okamžiku vzniku smluv posuzoval i velký 

senát občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu a obdobně jako 

M. Hulmák se přiklonil k dispozitivní povaze ustanovení o okamžiku vzniku smluv. 

V rozhodnutí ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 31 Cdo 1571/2010 konstatoval, že: „[u]stanovení § 

43c odst. 2 obč. zák., ve spojení s § 45 odst. 1 obč. zák., výslovně nezakazuje možnost 

účastníků upravit okamžik vzniku smlouvy odlišně. Ani z povahy označených ustanovení 

nevyplývá, že se od nich nelze odchýlit. Účinnost přijetí návrhu na uzavření smlouvy ve 

smyslu § 44 odst. 1 obč. zák. proto může být (jde-li o smlouvu, u níž projevy účastníků nemusí 

být na téže listině, srov. § 46 odst. 2 větu druhou obč. zák.) dohodou stran určena k jinému 

okamžiku, než k okamžiku, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde zpět 

navrhovateli.“. Nejvyšší soud tak nově rozšiřuje mantinely autonomie vůle co do úpravy 

okamžiku vzniku smlouvy. Takový postoj rovněž předznamenává i novou právní úpravu 

v § 1770 NOZ, která výslovně počítá nejen s dispozitivitou okamžiku vzniku smlouvy, ale 

dokonce celého kontraktačního procesu.  

                                                 

83 K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1247/2009. 
84 HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 52. 
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2.6.3. Podmínka úplného konsensu 

Podle platné právní úpravy ke vzniku smlouvy mezi stranami nedojde, pokud se 

strany neshodnou na celém jejím obsahu.85 Zákon v ustanovení § 44 odst. 2 OZ výslovně 

doplňuje, že přijetí návrhu, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je 

odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh. Smlouva proto nebude uzavřena, i kdyby 

došlo k přijetí návrhu byť jen s nepodstatnými odchylkami od původního návrhu. V tomto 

ohledu bude nový občanský zákoník znamenat bez nadsázky revoluci, když upravuje 

dokonce několik způsobů, jakými může vzniknout smlouva i bez dosažení úplného a 

skutečného konsensu (viz kapitola 3.2.2 níže). 

2.7. Výklad právních úkonů 

2.7.1. Pravidla pro výklad právních úkonů podle zákona a navazující judikatury 

Nejvyššího soudu 

Pro případ, že o obsahu právního úkonu vzniknou pochybnosti, ukládá zákon soudu, 

aby tyto pochybnosti odstranil výkladem podle zákonných výkladových pravidel. Podle 

ustanovení § 35 odst. 2 OZ je třeba právní úkony vyjádřené slovy vykládat nejenom podle 

jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li 

tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. Odstavec třetí citovaného ustanovení doplňuje, že 

pokud jsou právní úkony vyjádřené jinak než slovy, vykládají se podle toho, co způsob jejich 

vyjádření obvykle znamená. Přihlíží se přitom k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se 

dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen. 

Na základě uvedených pravidel Nejvyšší soud konstantě judikuje,86 že jazykové 

vyjádření právního úkonu zachycené ve smlouvě musí být vykládáno nejprve prostředky 

gramatickými (z hlediska možného významu jednotlivých použitých pojmů), logickými 

(z hlediska vzájemné návaznosti použitých pojmů) či systematickými (z hlediska řazení 

pojmů ve struktuře celého právního úkonu). Kromě toho má soud posoudit na základě 

provedeného dokazování, jaká byla skutečná vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy. 

Podmínkou pro přihlédnutí k vůli účastníků je ovšem to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne 

z jazykového vyjádření úkonu (viz kapitola 2.2.3.(ii) výše). Při nemožnosti zjištění hlediska 

                                                 

85 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4977/2010. 
86 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2978/2010, dále 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 23 Cdo 3404/2008. 
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subjektivního (úmysl jednajícího či jednajících), pak přichází na řadu hlediska objektivní, 

jako například jednání předcházející uzavření smlouvy či praxe, kterou mezi sebou smluvní 

strany zavedly.87 Rovněž je třeba vycházet i z jejich následného chování, neboť lze rozumně 

předpokládat, že takové chování posuzované vůli odpovídá. Zkoumání následného chování 

má relevanci, zejména pokud byl právní úkon učiněn ústně nebo konkludentně, kde absentuje 

písemné zachycení vůle stran. Následné chování účastníků pak má podle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 28 Cdo 338/2012 soud vykládat „v souladu se 

zásadami logiky a při zohlednění toho, jak by za daných okolností obvykle postupovali jiní 

racionální účastníci právního úkonu“. Na hledisku racionality je založeno i další výkladové 

pravidlo, a to vyloučení nesmyslného závěru. Podle něj má soud při výkladu právního úkonu 

předpokládat, že účelem právního jednání není vyvolat následek, ke kterému nemá jednající 

žádný rozumný motiv, který by byl absurdní nebo nerozumný.88 Současně platí, že výkladem 

podle § 35 odst. 2 OZ lze zjišťovat pouze obsah právního úkonu a nikoli již učiněný projev 

vůle doplňovat, měnit, či dokonce nahrazovat.89 

2.7.2. Přednost skutečné vůle stran před jejím formálním projevem podle judikatury 

Ústavního soudu 

Ústavní soud nezřídka vytýká Nejvyšším soudu jeho formalistický přístup k výkladu a 

aplikaci právních norem, které má bez hlubšího opodstatnění vést k odepření následků 

svobodně učiněných právních úkonů, a to i v případě, kdy ani jedna ze stran platnost 

nezpochybňuje.   Za všechny lze uvést konstantě judikovaný závěr Nejvyšší soudu o tom, že 

pro určitost písemné smlouvy nestačí, je-li účastníkům jasný předmět smlouvy, není-li to 

zřejmé i třetím osobám z jejího textu (jak bylo rozvedeno a oponováno rozhodnutím 

Ústavního soud ze dne 21. 4. 2009, pod sp. zn. II. ÚS 571/2006 v kapitole 2.2.3.(ii) výše).  

Nadto pokud by doslovným výkladem měl právní úkon vyvolat takový následek, ke 

kterému by žádný rozumně jednající subjekt nesměřoval, měl by dále podle Ústavního soudu 

ustoupit formalistický doslovný výklad právního úkonu výkladu teleologickému. Účastníci 

právního úkonu totiž nepochybně chtěli právním úkonem dosáhnout výsledku, který založí 

očekávaný a chtěný účinek, nikoli zcela absurdní následek. Ústavní soud ostatně i svojí 

                                                 

87 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. 1 Odon 95/97. 
88 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98. 
89 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001, C 1627- Soubor. 
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poměrně bohatou judikaturu ve věci řešení napětí mezi doslovným a teleologickým výkladem 

právního úkonu aplikoval i na interpretaci smlouvy, resp. právního úkonu obecně.90  

2.7.3. Výklad favor negotii 

Z judikatury Ústavního soudu rovněž vyplývá povinnost obecných soudů upřednostnit 

v souladu s principem  favor negotii takový výklad právního úkonu, který nezaloží jeho 

neplatnost. Ve svém nálezu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03, SbÚS 37/05, k tomu 

Ústavní soud výslovně uvedl, že: „[z]ákladním principem výkladu smluv je priorita výkladu, 

který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy 

zakládá, jsou-li možné oba výklady.“ . Opačnou praxi obecných soudů, které naopak spíše 

upřednostňovaly výklad vedoucí k neplatnosti právního úkonu, pak označil za ústavně 

nekonformní a v rozporu s principy právního státu. Již na tomto místě je vhodné zmínit, že 

nový občanský zákoník princip favor negotii povyšuje na zákonnou úroveň (§ 574 NOZ) 

a nebudou tak moci vznikat žádné pochybnosti o jeho existenci v právním řádu. 

2.7.4. Výklad contra proferentem 

Pravidla výkladu právních úkonů obsahuje i obchodní zákoník a to ve svém 

ustanovení § 266. Pravidla zde obsažená představují – na rozdíl od § 35 OZ – ucelenější 

soubor norem zachycujících principy výkladu, na který navazuje ostatně i NOZ a rozšiřuje 

jejich dopad na celé soukromé právo (u NOZ proto můžeme hovořit i o tzv. komercializaci 

občanského práva).91 Některá výkladová pravidla obsažená pouze v obchodním zákoníku 

se ovšem již nyní podle většinové judikatury92 uplatní i v občanskoprávních vztazích, 

resp. celém soukromém právu, jako například výklad contra proferentem podle § 266 odst. 4 

ObchZ: „Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba 

                                                 

90 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03, SoRo 7/04, s. 249: „Interpretace 
smlouvy (právního úkonu) se přitom řídí obdobnými výkladovými pravidly, jakými je ovládána interpretace 
obecně závazných právních předpisů. K otázce napětí mezi doslovným a teleologickým výkladem se Ústavní 
soud vyslovil v řadě nálezů, příp. stanovisek (viz stanovisko sp. zn. Pl.US-st.-1/96, nález sp. zn.Pl.ÚS 33/97).“ 

91 K tomu srov. ČERNÁ, S., PLÍVA, S. a kolektiv. Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vydání Praha : 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 19: „K jednotné úpravě přispívá skutečnost, že v nové 
právní úpravě jsou mnohá všeobecná ustanovení o závazcích a ustanovení o závazcích z právních jednání do 
určité míry přizpůsobena úpravě platné dosud v oblasti obchodních závazkových vztahů v obchodním zákoníku. 
Jde o trvalejší tendenci označovanou jako komercializace občanského zákoníku“. 

92 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 864/2008. Opačný závěr 
– tedy že se výklad contra proferentem uplatní pouze v obchodněprávních vztazích – zaujal Nejvyšší soud 
v rozhodnutí ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. 32 Odo 763/2006. 



 

48 

v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila“ .93 

Podle I. Pelikánové je pravidlo contra proferentem poměrně specifické, neboť již vlastně 

přesahuje povahu interpretace a má spíše sankční povahu.94 Sankční povaha aplikace výkladu 

contra proferentem lze dokreslit např. na případu řešeném v rozhodnutí ze dne 19. 11. 2008, 

sp. zn. 32 Cdo 2887/2007, ve kterém Nejvyšší soud rozhodoval o ujednání o výši smluvní 

pokuty („v případě pozdní úhrady faktury zaplatí kupující smluvní pokutu z prodlení ve výši 

0,1% za každý den prodlení“). Zatímco odvolací soud měl takové ujednání pro absenci 

základu pro výpočet pokuty za neplatné pro neurčitost podle § 37 OZ, Nejvyšší soud platnost 

ujednání nezpochybňoval. Právě naopak, ujednání měl za platné s tím, že „pouze“ obsahuje 

výraz připouštějící dvojí výklad (za základ pro výpočet pokuty se bude považovat celá 

fakturovaná částka, z čehož by těžil věřitel, nebo pouze zbývající částka, se kterou je dlužník 

v prodlení, což by naopak bylo výhodnější pro dlužníka). S odkazem na § 266 odst. 4 ObchZ 

vyzval obecný soud, aby zjistil, kdo ujednání formuloval a navrhl a podle toho určil, k tíži 

jaké ze smluvních stran se má výraz vyložit a kdo ze stran tak bude sankcionován ve smyslu 

obdržení menší částky smluvní pokuty (tedy věřitel) či zaplacení vyšší částky smluvní pokuty 

(tedy dlužník).  

 

III.  Právní jednání podle nového občanského zákoníku 

V následující části rigorózní práce bude zrcadlově k právnímu úkonu pojednáno o 

právním jednání podle nového občanského zákoníku. Kromě poměření hranic právního 

úkonu a právního jednání bude kladen důraz zejména na esenciální změny v uzavírání smluv 

jako nejpodstatnějších právních jednání, konkrétně pak na dispozitivitu celého kontraktačního 

procesu, neúplný konsensus dostačující ke vzniku smlouvy, nízké formální požadavky či 

způsoby akceptace oferty. Závěrem bude poukázáno na způsob výkladu právních jednání.  

                                                 

93 V občanskoprávních vztazích lze za projev pravidla contra proferentem považovat § 55 odst. 3 OZ, 
který se ovšem uplatní pouze ve vztazích mezi dodavateli a spotřebiteli. K uvedené otázce srov. dále PILÍK, V. 
Výklad právních jednání contra proferentem. Právní rozhledy, 2013, č. 6, s. 199. 

94 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3. Obchodní závazkové vztahy: § 261–
408. 2. upr. vyd. Praha : Linde, 1998, s. 63. 
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3.1. Pojem a náležitosti právního jednání 

Nový občanský zákoník opouští pojem právního úkonu a nahrazuje jej dříve 

užívaným pojmem právní jednání (negotium)95 a to s odůvodněním, že právní úkon je 

pojmový relikt totalitního práva, pro jehož zachování neexistuje dostatečný důvod. Naproti 

tomu právní jednání je v českém právním pojmosloví tradiční a má lépe vyhovovat i 

lexikálním potřebám (za vhodnější považuje, když někdo „právně jedná“, než když „činí 

právní úkon“).96 Rovněž lze vyjma širších následků právního jednání ve srovnání s právním 

úkonem zmínit „psychologický“ důvod této změny. K pojmu právního úkonu, k jeho výkladu 

či neplatnosti totiž existuje bohatá judikatura a nový pojem by měl podle P. Bezouška, člena 

rekodifikační komise, „varovat každého před jednoduchým přejímáním starších závěrů, a to 

právě z důvodu zásadní změny spočívající v přístupu ke svobodné vůli soukromníků“.97 I zde 

lze vypozorovat poměrně zřetelnou deklarovanou snahu o diskontinuitu s platným 

občanským zákoníkem a navazující judikaturou. 

NOZ také na rozdíl od současného občanského zákoníku nepodává definici právního 

jednání a činí tak podle důvodové zprávy záměrně.98 Praktickým důsledkem absence definice 

právního jednání pak může být i skutečnost, že se za právní jednání bude nově moci 

považovat i takové chování a akty, která doposud definiční znaky právního úkonu 

nenaplňovala, jako např. platby či usnesení valné hromady. NOZ v § 545 toliko stanoví, že 

právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky 

plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. Právní jednání tak má 

mít širší následky než právní úkon.99 Ačkoli pojmy právní úkon a právní jednání nelze 

ztotožňovat, jak řečeno, svou podstatou si jsou velmi blízké100 a v aplikační praxi lze 

předpokládat spíše užívání promiscue. Podle důvodové zprávy pak z vazby § 545 NOZ k 

                                                 

95 Viz např. § 859 OZO (ve znění k roku 1926): „Osobní práva k věcem, podle nichž je jeden zavázán 
druhému něco plniti, zakládají se buď přímo na zákoně; nebo na právním jednání; nebo na utrpěném 
poškození.“. K tomu srov. dále ROUČEK, F. Československý obecný zákoník občanský a občanské právo. 
Komentované zákony Československé republiky. Část první. Praha : Kompas, 1926, s. 631.  

96 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 56. 
97 P. Bezouška IN ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového 

občanského zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 59. 
98 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 56. 
99 K tomu srov. dále. např. P. Bezouška IN ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem 

(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 58. 
100 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 156. 
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§ 551 a násl. NOZ plyne, že právně - tedy způsobem právem aprobovaným - jedná osoba 

projevující vůli konáním nebo opomenutím, a to (jak je zřejmé z § 551 a násl. NOZ) nejen 

vážně a svobodně, ale také dostatečně určitě a srozumitelně.  

NOZ tak rozlišuje náležitosti nezbytné pro vznik právního jednání (musí se jednat o 

vážnou, dostatečně srozumitelnou a určitou vůli jednajícího) a dále ty, které jsou nezbytné 

pro platnost právního jednání náležitosti subjektu (svéprávnost), náležitost projevu (forma), 

náležitost vůle (absence omylu, svoboda) a náležitost předmětu (dovolenost a možnost). Za 

obecné náležitosti právního jednání pak lze považovat ty, které jsou zakotveny v § 6 až 8 

NOZ (poctivé a dobrověrné jednání, při absenci zjevného zneužití svého práva).101  

Výslovně NOZ připomíná rozdíl mezi právním jednáním a společenskou úsluhou ve 

svém § 2055 odst. 2.102 

Zvláštní pozornost si zaslouží zakotvení zavedené praxe mezi stranami, jako 

skutečnosti, ze které májí v právní sféře jednajících osob plynout právní následky podle 

§ 545 NOZ. Podle P. Bezoušky si takovou situaci lze představit na případu, kdy dvě jednající 

osoby mezi sebou pravidelně uzavírají v písemné formě smlouvy se stejným obsahem. 

Akceptant už ani smlouvy nečte v dobré víře, že se v nich nic nemění. Jednou však oferent 

jedno z vedlejších ustanovení vypustí a druhou stranu na to zvlášť neupozorní, což je pro ni 

překvapivé a odporuje zavedené praxi mezi stranami. Podle P. Bezoušky akceptant 

„předpokládá, že uzavírá smlouvu včetně tohoto ujednání a s ohledem na dlouhodobě 

zavedenou praxi stran bude takové ujednání součástí smlouvy, byť v ní není výslovně 

zachyceno. To podporuje též širší pojetí právního jednání, které vyvolává mimo jiné právní 

následky plynoucí ze zavedené praxe stran. Tato dvě ustanovení (§ 545 a § 556 odst. 2) se tak 

vhodně doplňují.“  103. Jinými slovy součástí uzavřené smlouvy má být i vyškrtnuté ujednání. 

Takový závěr sice může být zdůvodněn dobrou vírou a existencí zavedené praxe, nicméně jej 

považuji za přinejmenším problematický. Pokud by tomu tak mělo být, znamenalo by to, že 

má oferent anticipovat, že akceptant smlouvy nečte. Rovněž by byl derogován princip 

                                                 

101 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 185. 

102 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 159. 

103 K tomu srov. dále např. P. Bezouška IN ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem 
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 65. 
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vigilantibus iura, ale především by bylo zasaženo do práv třetích osob (např. věřitelů), když 

by obsahem písemné smlouvy mělo být i ujednání, které v něm zachyceno není. 

Podle § 546 NOZ lze právně jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát 

výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla 

projevit. Již na první pohled je zřejmé, že citované ustanovení právní úpravu v § 35 odst. 1 

OZ takřka doslovně přejímá. 

Pokud se týká obsahu právního jednání, NOZ rovněž upravuje podmínky (§ 548), 

doložení času (§ 550, § 1541, 1554), či příkaz (§ 1488, § 1559). Především ale v § 547 NOZ 

stanoví, že právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu, což 

je podstatné i pro výklad ustanovení o následcích vad právních jednání. 

3.2. Uzavírání smluv 

Základním principem, na kterém NOZ spočívá, je princip autonomie vůle, a to na 

rozdíl od současného občanského zákoníku, který byl založen na zásadě rovnosti stran. 

Změna vůdčích principů není pouze otázkou změny filosofie zákonodárce, ale má zásadní 

praktické implikace. Ve zkratce lze říci, že NOZ již nebude plnit funkci ochránce jednajících 

subjektů (mnohdy i proti jejich vůli, pokud např. žádná ze stran neplatnost smlouvy 

netvrdila), ale bude v mnohem větší míře respektovat svobodnou vůli stran, vytvářet 

podmínky pro snazší kontraktaci a korigovat pouze excesy. Takový přístup bude samozřejmě 

klást mnohem větší nároky právě na samotné jednající osoby. Jak v této souvislosti výstižně 

podotýká P. Čech, „svět nového občanského zákoníku tak bude především pro připravené a 

bdělé“.104 Rovněž i P. Bezouška, člen rekodifikační komise, uznal, že strany budou muset 

mnohem více dbát o svá práva.105  Bude otázkou další aplikační praxe, nakolik pozitiva 

proklamovaného příklonu k autonomii vůle převáží negativní důsledky spojené se snížením 

stupně ochrany jednajících osob. 

3.2.1. Dispozitivita kontrakta čního procesu  

Jak bylo rozvedeno výše, až do nedávné doby byl považován okamžik uzavření 

smlouvy za kogentní106  a strany se tak v této věci nemohly od zákonné úpravy odklonit. 

                                                 

104 ČECH, P. Rekodifikace: Převrat ve smlouvách? Právní rádce, 2012, č. 9, s. 9. 
105 BEZOUŠKA, P. Běžný člověk nový občanský zákoník příliš nepocítí. Právní rádce, 2012, č. 9, 

s. 11. 
106 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 33 Cdo 2994/99. 
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Celý kontraktační proces (tedy nejen okamžik uzavření) ovšem bude podle NOZ dispozitivní, 

jak výslovně potvrzuje i ustanovení § 1770 NOZ („ustanovení o nabídce a o přijetí nabídky 

použijí přiměřeně i na případy, kdy strany ujednají pro uzavření smlouvy jiný postup“). 

Strany si tak budou moci sjednat nejen jiný okamžik vzniku smlouvy, ale i smluvně libovolně 

modifikovat klasický model nabídky a jejího přijetí ve smyslu § 43 an. OZ. Úprava uzavírání 

smluv v NOZ rovněž ukončí dosavadní roztříštěnost právní úpravy mezi občanským 

zákoníkem (§ 34 an. OZ, § 852a OZ), obchodním zákoníkem (§ 269 an. ObchZ, § 275 odst. 4 

ObchZ či § 276 an. OZ) a některými zvláštními předpisy (§ 6 zákona č. 37/2004 Sb. o 

pojistné smlouvě, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 

osobní dopravy). 

3.2.2. Opuštění principu úplného konsensu 

(i) Absence podmínky dohody ohledně celého obsahu smlouvy 

V zahraničních právních řádech lze vypozorovat rozdílný přístup k tomu, jak úplný 

musí být konsensus, aby mezi stranami vznikla smlouva, resp. zdali je pro vznik platné 

smlouvy nutné, aby se strany dohodly na jejím kompletním obsahu včetně bagatelních 

záležitostí.  Současná česká právní úprava vychází z doktríny úplného konsensu. Jak by se 

mohlo na první pohled zdát, nový občanský zákoník se k ní také hlásí (srov. § 1725: 

„Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah“). Po přečtení navazujících 

ustanovení je ale zřejmé, že se smluvní strany vlastně nebudou muset shodnout zcela na 

všem, aby smlouva vznikla.  

Jak uvádí důvodová zpráva k NOZ, cílem právních pravidel uzavírání smluv bylo 

nalézt „rozumný kompromis mezi dogmaty, že smlouva není uzavřena, dokud se strany 

nedohodnou o celém jejím obsahu, a že je třeba na právní jednání hledět spíše jako na platné 

než jako na neplatné“.107 Proto § 1726 NOZ stanoví, že pokud budou strany považovat 

smlouvu za uzavřenou, ale ve skutečnosti si neujednají náležitost, kterou ve smlouvě ujednat 

měly, bude se na smlouvu jako na platnou, pokud půjde s ohledem na jejich následné chování 

rozumně předpokládat, že by strany smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti.108 

Uvedené pravidlo by mělo zamezit situacím, kdy jedna ze stran začne existenci již 

                                                 

107 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 185. 
108 Pokud ovšem dala alespoň jedna ze stran při kontraktačním jednání najevo, že bez ujednání o 

určité náležitosti smlouvu neuzavře, nelze bez splnění této podmínky zásadně konstruovat vznik smlouvy. 
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nevyhovující smlouvy (účelově) zpochybňovat s poukazem, že některá – byť minoritní –

náležitost nebyla ujednána (např. způsob balení dodávaného zboží), ačkoli to při sjednávání 

smlouvy nebylo výslovně vyhrazeno. Rovněž zachová platnost smlouvy, při jejímž utváření 

si strany vůbec neuvědomovaly, že by měly určitou nezbytnou náležitost smlouvy sjednat a 

nebudou tak v důsledku chybějící náležitosti sankcionování neplatností smlouvy. 

(ii)  Modifikovaná akceptace 

Opuštění principu úplného konsensu vysvítá i skrze ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ, 

které umožňuje tzv. modifikované přijetí nabídky:109 „[o]dpověď s dodatkem nebo 

odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel 

bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.“. Podle důvodové zprávy k NOZ vyjadřuje 

citované pravidlo po vzoru návrhu některých zahraničních úprav myšlenku, že není racionální 

důvod popírat uzavření smlouvy, popřípadě stíhat smlouvu neplatností v případech, kdy se 

akceptace nepodstatně odchyluje od oferty. Modifikaci akceptace v nepodstatných aspektech 

ostatně připouští i Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Convention On 

Contracts For The International Sale Of Goods – „CISG“), Principy evropského smluvního 

práva (Principles of European Contract Law – „PECL“), návrh Společného referenčního 

rámce (Draft of Common Frame of Reference – „DCFR“) či Zásady mezinárodních 

obchodních smluv UNIDROIT (UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts – „UNIDROIT “) a znala ji i prvorepubliková judikatura.110 Pokud tedy jednající 

osoba nabídku přijme, ale nepodstatně ji pozmění, pak smlouva vznikne a to v 

takto pozměněném znění. Podle současné právní úpravy by v takovém případě šlo pouze o 

protinávrh smlouvy (viz kapitola 2.1.2. výše). Poněkud nejasné bude posuzování toho, co lze 

považovat za onu nepodstatnou změnu.111 NOZ sám vodítka pro subsumpci nedává, ale 

výkladem a contrario se jich lze dobrat v demonstrativním výčtu podstatných změn podle čl. 

19 odst. 3 CISG: „dodatky nebo odchylky týkající se kupní ceny, placení, jakosti a množství 

zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpovědnosti jedné strany vůči druhé straně nebo řešení 

sporů“. Důvodová zpráva k NOZ pak ilustruje nepodstatné změny, které povedou k uzavření 

                                                 

109 Uvedený výraz byl použit P. Čechem v ČECH, P. Rekodifikace: Převrat ve smlouvách? Právní 
rádce, 2012, č. 9, s. 8. 

110 Vážný 11377/1931. 
111 M. Zuklínová pro nepodstatnou změnu užívá synonyma „drobná“. Srov. DVOŘÁK, J., 

ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 175. 
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smlouvy na situacích, kdy např. „oferent prohlásí ‘nabízím 100 ks za 1000 Kč‘ a oblát 

odpovídá ‚přijímám, ale baleno bude po 10 ks‘ nebo ‚přijímám, platba v hotovosti‘“. Jak 

patrno z čl. 19 odst. 3, CISG ovšem odchylky týkající se placení považují za podstatnou 

změnu.112 Bude tak otázkou, k jakému názoru se přikloní soudní praxe. K uzavření smlouvy 

podle § 1740 odst. 3 druhé věty NOZ ovšem nedojde, pokud navrhovatel přijetí nabídky s 

dodatkem nebo odchylkou předem vyloučí anebo bez zbytečného odkladu takové přijetí 

odmítne. Lze se domnívat, že možnost vyloučit dopředu pravidlo podle § 1740 odst. 3 NOZ 

bude v praxi hojně využívaná, neboť jednající subjekty spíše nebudou mít zájem setrvávat 

v nejistotě ohledně obsahu smlouvy a pokaždé ji pečlivě kontrolovat, nedošlo-li k nějaké 

úpravě. Z právního hlediska nepodstatná odchylka totiž může mít zejména v podnikatelských 

vztazích významné ekonomické důsledky. 

(iii)  Zkreslené potvrzení 

Vedle modifikovaného přijetí nabídky princip plného konsensu potlačen i tzv. 

zkresleným potvrzením ve smyslu § 1757 NOZ: „(1) Po uzavření smlouvy mezi stranami v 

jiné formě než písemné je stranám ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě 

potvrdí. (2) Učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že její 

potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v 

potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v 

případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy 

nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za 

podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne. (3) Odstavec 2 se použije i v případě, že 

smlouva byla uzavřena při podnikání jedné ze stran a její obsah potvrdí druhá strana“. 

Uvedené ustanovení má pamatovat na v praxi běžné situace, kdy si strany písemně potvrdí 

(obvykle obchodním potvrzovacím dopisem či potvrzovacím protokolem) obsah smlouvy, 

kterou mezi spolu neuzavřely písemně. Strany pak mají k dispozici písemné zachycení 

obsahu smlouvy, které je způsobilé jednotlivá ujednání stran doložit. Pokud ovšem například 

jedna ze stran při sepisování potvrzovacího protokolu obsah smlouvy zkreslí, pak nastoupí 

domněnka, že smlouva byla uzavřena s obsahem zachyceným v potvrzovacím protokole.  To 

bude platit ovšem pouze za podmínky, že odchylky změní původně ujednaný obsah smlouvy 

jen nepodstatně a tak, že by je rozumný podnikatel ještě schválil a rovněž pokud druhá strana 
                                                 

112 Článek 19 odst. 3 CISG: „Dodatky nebo odchylky, které se týkají zejména kupní ceny, placení, 
jakosti a množství zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpovědnosti jedné strany vůči druhé straně nebo řešení 
sporů, se považují za podstatnou změnu podmínky nabídky.“ 
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odchylky odmítne. Uvedené pravidlo umožňující zkreslené potvrzení se ovšem podle třetího 

odstavce § 1757 NOZ uplatní nejen při obchodním styku mezi podnikateli, u kterých lze 

předpokládat určitou úroveň odborných znalostí, ale i pokud podnikatel kontrahuje 

s nepodnikatelem. Lze si tak představit situace, kdy nepodnikatel o své vlastní vůli sepíše 

průběh jednání a – sic v dobré víře – jeho obsah neodborně zkreslí, bude takové zkreslené 

potvrzení podnikatele zavazovat. Podnikatelé si tak nově budou muset precizně číst 

potvrzovací dopisy, zápisy a protokoly, a pokud si je nepřečte pozorně, nebo vůbec, půjde to 

k jejich tíži.113 V ustanovení § 1757 NOZ je tak možné zřetelně pozorovat zvýšení nároků na 

pozornost kontrahujících subjektů, tedy výraznější projev zásady vigilantibus iura, než jak 

jsme byli zvyklí doposud.   

3.2.3. Uvolnění požadavků na formu právního jednání 

Nový občanský zákoník v oddíle 3 hlavy V části první upravuje formu právního 

jednání. Shodně se současným občanským zákoníkem vychází z principu bezformálnosti 

právních jednání, podle kterého si každý může zvolit pro právní jednání libovolnou formu, 

pokud není ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem (§ 559 NOZ). NOZ rovněž 

v ustanovení § 560 zachovává požadavek písemné formy pro právní jednání, kterým se 

zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci. Nově ovšem požadavek písemné formy 

nevyžaduje u těch jednání, u kterých to doposud bylo zvykem a v některých případech mělo i 

své opodstatnění, a to s odůvodněním, že „[n]ejsilnějším důvodem upuštění od formálnosti je 

snaha zachovat právní jednání, omezit jejich neplatnosti“.114 Ústní formou půjde podle NOZ 

uzavřít například dohoda o smluvní pokutě podle § 2048 NOZ, dohoda o postoupení 

pohledávky podle § 1879 NOZ, dohoda o převzetí dluhu podle § 1888 NOZ, dohoda o 

postoupení smlouvy podle § 1892 NOZ, prominutí dluhu podle § 1995 NOZ či zástavní 

smlouvy podle § 1312 NOZ, pokud jejím předmětem nebude věc zapsaná do veřejného 

seznamu (např. akcie). Naopak zpřísnění požadavků na formu právního jednání je v novém 

občanském zákoníku spíše výjimkou (např. § 2134 NOZ – má-li výhrada vlastnického práva 

působit vůči věřitelům kupujícího, musí být ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, 

popřípadě v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny). 

                                                 

113 K tomu srov. ČECH, P. Rekodifikace: Převrat ve smlouvách? Právní rádce, 2012, č. 9, s. 9. 
114 BEZOUŠKA, P. Běžný člověk nový občanský zákoník příliš nepocítí. Právní rádce, 2012, č. 9, 

s. 11. 
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Ve svém ustanovení § 561 odst. 1 NOZ recipuje pravidlo, podle kterého je k platnosti 

právního jednání učiněného v písemné formě vyžadován podpis jednajícího, který může být 

nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Podle § 562 odst. 1 NOZ je pak 

písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými 

technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 

Částečnou novinku přináší ustanovení § 561 odst. 2 NOZ, jež předepisuje zachytit projevy 

vůle na téže listině při právním jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k 

nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění nebo ruší, pokud jedná více osob. 

Doposud byla taková povinnost ustanovením § 46 odst. 2 věta druhá OZ stanovena pouze pro 

případ smluv o převodu nemovitostí. Ustanovení § 563 NOZ dále upravuje jednání v písemné 

formě těch, kteří nemohou číst a psát.  

Měnit obsah právního jednání, pro které zákon požaduje určitou formu, je podle 

§ 564 NOZ možné v téže nebo přísnější formě. Pokud určitou formu pro právní jednání 

vyžaduje pouze ujednání stran, pak lze obsah tohoto jednání měnit i v jiné formě, pokud to 

ujednání stran nezakazuje. Zde je zjevné, že se tvůrci nového občanského zákoníku přiklonili 

k pravidlu zakotvenému v obchodním zákoníku a to na rozdíl od dosavadní koncepce 

občanského zákoníku, podle kterého bylo možné jednou písemný úkon měnit pouze písemně.  

Jak bude rozvedeno níže, nedodržení stanovené formy ať už zákonem či dohodou 

stran bude mít v režimu NOZ odlišné následky, než na které jsme byly doposud podle OZ 

zvyklí a které budou nemalou měrou přispívat k zachování platnosti takových smluv. 

Především ale bude možné nedostatek formy právního jednání zhojit a to s účiny ex tunc. 

3.2.4. Akceptace jinak než výslovně 

(i) Faktická akceptace 

Dalším příkladem komercializace občanského práva je i převzetí obchodněprávního 

pravidla, podle kterého k uzavření smlouvy může dojít i konkludentním přijetím nabídky tak, 

že se akceptant podle oferty fakticky zachová, aniž by vyslovil souhlas s ofertou 

(tzv. faktická akceptace). Faktickou akceptaci zakotvuje NOZ ve svém § 1744: „S 

přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to 

obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, 

zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání 



 

57 

došlo, došlo-li k němu včas.“. Navržené pravidlo rovněž vychází z čl. 18 odst. 3 CISG,115 

které jako způsob faktického přijetí smlouvy označuje například odeslání zboží nebo 

zaplacení kupní ceny. Účinky uzavření smlouvy zde pak nenastupují až okamžikem, kdy se 

oferent dozví o takovém jednání, ale právě již v okamžiku tohoto jednání.116 Jak vyplývá 

z dikce § 1744 NOZ, uvedené pravidlo se použije toliko, pokud přípustnost podobného řešení 

vyplývá ze zavedené praxe stran, případně ze zvyklostí nebo tak bude uvedeno již v nabídce. 

(ii)  Presumpce souhlasu 

Nový občanský zákoník zná také i presumpci přijetí a to např. v ustanovení 

§ 1995 NOZ u prominutí dluhu,117 podle kterého pokud věřitel promine dlužníku dluh, má se 

za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu 

nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu.  

3.3. Výklad právních jednání a zakotvení principu favor negotii do zákona 

Výklad právních jednání není na rozdíl od současného občanského a obchodního 

zákoníku redukován do jediného zákonného ustanovení.118 Způsobu a pravidlům výkladu 

zákonodárce věnuje celý druhý oddíl páté hlavy NOZ. Jak bude zjevné z obsahu jednotlivých 

ustanovení, NOZ z dosavadní právní úpravy vychází (opět zejména z úpravy obsažené 

v obchodním zákoníku). Na zákonnou úroveň povyšuje některá pravidla, která v současné 

době sice nebyla zakotvena do zákona, ale dovozena judikaturou nejvyšších soudů. Některým 

pravidlům, jejichž aplikaci omezovala judikatura Nejvyššího soudu pouze na určitou právní 

oblast (např. obchodněprávní vztahy), nově NOZ přiznává obecnou platnost pro celé 

soukromé právo. V souhrnu tak vytváří dle mého názoru poměrně ucelený komplex 

zákonných pravidel zachycující stěžejní principy výkladu, které zřetelně odráží i inspiraci 

v DCFR.  

                                                 

115 Článek 18 odst. 3 CISG: „Jestliže však na základě nabídky nebo v důsledku praxe, kterou strany 
mezi sebou zavedly, nebo zvyklostí, může osoba, které je nabídka určena, vyjádřit souhlas provedením úkonu bez 
vyrozumění navrhovatele, jako odesláním zboží nebo zaplacením kupní ceny, je přijetí účinné v okamžiku, kdy 
byl tento úkon vykonán, za předpokladu, že byl vykonán ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci.“ 

116 „Jestliže šlo ale o akceptaci nevýslovnou, konkludentní, tj. takovou, že adresát oferty se začal 
chovat v souladu s ofertou, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se relevantní jednání akceptanta uskutečnilo, 
resp. začalo uskutečňovat.“ Srov. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo 
hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 176. 

117 K tomu srov. dále např. HULMÁK, M. Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. 
Právní rozhledy, 2012, č. 1, s. 27. 

118 Současný obchodní zákoník rovněž obsahuje výkladová pravidla, a to v § 266, zejm. odchylky pro 
úpravu specifik vzájemného podnikatelského styku, v němž musí být uznán význam obchodních zvyklostí. 
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Pokud se týká jednotlivých pravidel, v ustanovení § 555 odst. 1 NOZ přikazuje 

posuzovat právní jednání svého obsahu. Zmiňované pravidlo je v současné právní úpravě 

výslovně obsaženo v občanském soudním řádu a použije se pro posuzování procesních 

úkonů.119 Pro oblast hmotného práva jej judikatura Nejvyššího soudu dovodila ze znění 

§ 35 OZ.120 Ve druhém odstavci § 555 pak NOZ formuluje zásadu pro posuzování 

disimulovaných právních jednání: má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní 

jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Stanoví tedy povinnost přihlížet ke skutečné 

vůli jednajících osob. Obdobná pravidla pro posuzování zastřených úkonů obsahuje i 

současná právní úprava v § 41a odst. 2 OZ. 

Ustanovení § 556 a 557 NOZ jsou ve své podstatě zrcadlovým odrazem právní úpravy 

obsažené v § 266 ObchZ. Stejně jako v obchodním zákoníku je v NOZ kladen větší důraz na 

hledisko skutečné vůle jednajících osob, než na její formální projev, jak je patrné z dikce 

§ 556 odst. 1: „[c]o je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li 

takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl 

jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v 

postavení toho, jemuž je projev vůle určen“. Povinnost přihlížet při výkladu projevu vůle k 

praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k 

tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají 

podle § 556 odst. 2 NOZ, vychází z § 266 odst. 3 ObchZ a rovněž ze současné judikatury 

Nejvyššího soudu. Ustanovení § 557 NOZ, podle kterého se výraz, který připouští různý 

výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první (výklad contra 

proferentem), pak recipuje § 266 odst. 4 ObchZ a zakotvuje jeho použití pro celou oblast 

soukromého práva. Pravidlo výkladu contra proferentem je ostatně výslovně formulováno i v 

dalších inspiračních zdrojích nového občanského zákoníku, jako např. v čl. II-8:103 DCFR či 

v čl. 5:103 PECL. 

Konečně § 558 NOZ jako poslední ustanovení druhého oddílu obsahuje specifická 

interpretační pravidla pro výrazy připouštějící různý výklad, pokud jsou použity v právním 

styku s podnikatelem. Takovým výrazům se přisoudí význam, jaký má v takovém styku 

pravidelně. Pokud ovšem druhá strana podnikatelem není, musí ten, kdo se toho dovolává, 

                                                 

119 Viz § 41 odst. 2 o.s.ř.: „Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně 
označen.“ 

120 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2010, sp. zn. 28 Cdo 40/2008. 
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prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám. V § 558 odst. 2 NOZ zákonodárce 

přiřkl význam obchodním zvyklostem (jak ostatně činil již v § 264 ObchZ) s tím, že v 

právním styku podnikatelů se má přihlížet k odvětvovým nebo obecně zachovávaným 

obchodním zvyklostem, pokud to ovšem nevyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné 

ujednání, rovněž podle § 558 odst. 2 NOZ platí, že obchodní zvyklost má přednost před 

ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, 

prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla 

srozuměna. 

Značný význam pro způsob intepretace právních jednání pak má pravidlo obsažené v 

§ 575 NOZ, podle kterého platí, že má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního 

jednání, které je platné, lze se jej dovolat, je-li z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající 

osoby. V tom směru se přebírá § 41a odst. 1 OZ. 

K interpretačním pravidlům je třeba přiřadit i stěžejní princip výkladu právních 

jednání – princip favor negotii, který doposud prosvítal pouze judikaturou nejvyšších soudů, 

ale do zákona vtělen nebyl. NOZ tak ve svém ustanovení § 574 ovšem výslovně činí a 

stanoví, že na právní jednání je třeba hledět spíše jako na platné než jako na neplatné. 

Důvody nezbytnosti zákonného zakotvení tohoto principu lze vysledovat zejména v aplikační 

praxi některých soudů, ve které přetrvává tradice formalistického vnímání práva a která spíše 

inklinuje k upřednostňování neplatnosti před zachováním platnosti posuzovaných právních 

úkonů. Tato koncepce rovněž dotváří celkovou mozaiku vůdčího principu autonomie vůle, na 

kterém je NOZ vystavěn. 121    

 

IV.  Následky vadných právních úkonů podle zákona 

č. 40/1964 Sb. a navazující judikatury  

Systematika následků vadných právních úkonů je v zásadě odvoditelná ze samotného 

občanského zákoníku, zejména z hlavy čtvrté části první zákona. Zde občanský zákoník 

                                                 

121 ELIÁŠ, K. Bez chyb je jen bible. Právní rádce, 2013, č. 3, s. 20. K. Eliáš se k zásadě pacta sunt 
servanda zakotvené v novém občanském zákoníku vyjádřil tak, že „Jasné sdělení, kterého se od nového 
občanského zákoníku dočkají, je, že staví smlouvu nad zákon a vyžaduje, aby se smlouvy plnily. Proto také 
zkracuje možnost veřejné moci vstupovat do svobodně uzavřených smluv a rušit je, což byla pohříchu praxe, 
která dosud negativně poznamenávala také podnikatelský život.“ 
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zakotvuje sankci neplatnosti, která vylučuje aplikaci jiných dále předvídaných sankcí, jako je 

například odporovatelnost či možnost odstoupení od smlouvy. Odporovatelnost je pak 

upravena i pod samostatnou marginální rubrikou. V rámci neplatnosti pak rozlišuje mezi 

absolutní a relativní neplatností. Nad rámec těchto následků, lze podle mého názoru 

rozeznávat i další následky, jež sice nejsou explicitně vyjádřeny v hlavě čtvrté části první 

zákona, ale lze je vyčíst z dalších zákonných ustanovení (např. odepření právní ochrany) 

nebo představují sekundární následky vadných právních úkonů (např. povinnost nahradit 

škodu).  

4.1. Absolutní neplatnost 

Právní úkon je neplatný, pokud mu chybí některá náležitost, kterou zákon pod sankcí 

neplatnosti požaduje. Neplatnost implikuje takový stav, kdy právní úkon sice vznikl a 

považuje se tak za existentní (na rozdíl od případu nicotnosti), ale trpí takovou vadou, která 

jej činí neplatným.122 V rámci neplatnosti lze rozlišovat dva stupně, a to absolutní a relativní 

neplatnost s tím, že absolutní neplatnost vzniká ze zákona a není třeba se jí dovolávat, jako 

tomu je stanoveno pro případ neplatnosti relativní. 

Absolutní neplatnost je stanovena jako obecný režim vadných právních úkonů (viz 

§ 39 OZ).123 Stejně tak, jako občanský zákoník, i ostatní soukromoprávní předpisy vycházejí 

z obecného režimu absolutní neplatnosti a pokud se od této koncepce chtějí odchýlit, činí tak 

výslovně v jednotlivých ustanoveních (např. § 40a OZ, či § 267 ObchZ).  

4.1.1. Základní charakteristika absolutní neplatnosti 

Základní charakteristiku absolutní neplatnosti podle platné právní úpravy je možné 

shrnout v následujících bodech: 

• absolutní neplatnost vzniká přímo ze zákona, není tak třeba, aby se jí účastník 

právního úkonu jakkoli dovolával nebo aby jí soud autoritativně vyslovil ve 

svém rozsudku; 

                                                 

122 Platné právo stíhá i případy nicotnosti, kdy právní úkon vůbec nevznikl v důsledku absence 
některého z pojmových znaků, sankcí absolutní neplatnosti. 

123 K tomu srov. např. ROZBORA, M. Systém následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich 
vztahy – část I. Právní fórum, 2012, č. 4, s. 133. 
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• absolutní neplatnost vzniká okamžikem učinění právního úkonu a působí 

účinky rovněž od okamžiku, kdy je právní úkon učiněn (ex tunc); 

• z personálního pohledu působí nepříznivý následek erga omnes a každý jej tak 

musí respektovat; 124 

• soud je povinen k absolutní neplatnosti právního úkonu přihlížet ex offo. Soud 

ovšem může ve sporném řízení ovládaném projednací zásadou k absolutní 

neplatnosti přihlédnout pouze tehdy, pokud se o důvodu neplatnosti procesně 

korektním způsobem dozví - důvod absolutní neplatnosti je buďto v řízení 

tvrzen anebo jinak vyjde v řízení najevo;125  

• absolutní neplatnosti se může dovolat ten, kdo na tom má jako dotčený právní 

zájem;126 

• pokud soud za řízení zjistí důvody absolutní neplatnosti právního úkonu, 

vysloví ji i proti vůli účastníků právního úkonu. Neplatnost účastníkům de 

facto vnutí; 

• právní úkon se považuje za neplatný absolutně, není-li výslovně zákonem 

stanoveno, že je stižen neplatností relativní; 

•  pokud je právní úkon stižen sankcí absolutní neplatnosti, pak nevyvolá 

zamýšlené právní účinky a hledí se na něj, jako by nikdy nebyl učiněn. 

Subjektivní práva a povinnosti z takového úkonu vůbec nevzniknou, aniž by 

bylo třeba jakéhokoli soudního výroku; 127 

                                                 

124 K tomu srov. např. ROZBORA, M. Systém následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich 
vztahy – část I. Právní fórum, 2012, č. 4, s. 133. 

125 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4841/2007: „Soud sice k 
absolutní neplatnosti úkonu přihlíží z úřední povinnosti (v tom lze s dovolatelem souhlasit), avšak jen tehdy, 
jestliže se o důvodu neplatnosti procesně korektním způsobem dozví. Není-li konkrétní důvod absolutní 
neplatnosti v řízení tvrzen a ani jinak nevyjde najevo, není důvod pro to, aby soud po takové okolnosti z vlastní 
iniciativy pátral a nahrazoval tak ve sporném řízení zákonem předpokládanou aktivitu účastníků.“. Shodně i 
Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2600/09, ze dne 9. 12. 2010 nebo ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, 
O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J., a kol., Občanský zákoník, Komentář, 10. vydání, Praha: C. H. Beck 2006, s. 
244. 

126 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 448/2005. 
127 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2002, sp. zn. 28 Cdo 1083/2002. 
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• účastníci absolutně neplatného právního úkonu jsou povinni si vzájemně vydat 

veškerá plnění, která si z neplatného právního úkonu vzájemně poskytly, a to 

podle zásad o bezdůvodném obohacení ve smyslu ust. § 451 a násl. OZ; 

• absolutní neplatnost nelze zhojit konvalidací ani ratihabicí, nelze ji zvrátit ani 

poukazem na dobrou víru či dobré mravy. 128 

4.1.2. K (ne)omezené možnosti namítnout absolutní neplatnost 

Právo „dovolat“ se absolutní neplatnosti právního úkonu nepodléhá na rozdíl od 

dovolání se relativní neplatnosti promlčení.129 Teoreticky by zde tak mohl vznikat tak 

disproporční stav, kdy by například převodce nemovitosti mohl kdykoli namítnout absolutní 

neplatnost kupní smlouvy, zatímco nabyvatel by se vrácení zaplacené kupní ceny, tedy 

vydání bezdůvodného obohacení již po uplynutí tří let domáhat nemohl. Nicméně na podobné 

případy částečně pamatoval zákonodárce v § 107 odst. 3 OZ, podle kterého „[j]sou-li 

účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy povinni vzájemně si vrátit vše, co podle ní dostali, 

přihlédne soud k námitce promlčení jen tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení 

namítat.”. Toto ustanovení tak zamezuje nerovnoměrnosti spočívající právě v tom, že 

„prodávající je ve svém nároku na vydání nemovitosti zvýhodněn nepromlčitelností 

vlastnického práva oproti kupujícímu, jehož nárok na vrácení peněžitého plnění se promlčuje 

(srov. též důvodovou zprávu k zákonu č. 131/1982 Sb.)”.130  

Ustanovení § 107 odst. 3 OZ je ovšem možné aplikovat jen na ty případy, kdy podle 

smlouvy každý z účastníků (nikoliv jen jeden) něco dostal, a je proto povinen druhému 

účastníkovi při neplatnosti nebo zrušení smlouvy vrátit to, co dostal, tedy na synallagmata.131 

Pokud tedy mezi účastníky synallagmatický (vzájemný) závazek ve smyslu ustanovení 

§ 457 OZ nevznikl, nelze se dovolávat aplikace § 107 odst. 3 OZ, jak potvrdil i Nejvyšší soud 

                                                 

128 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 26 Cdo 3451/2007: 
„Absolutní neplatnost právního úkonu nemůže být odvrácena ani za použití § 3 odst. 1 obč. zák., ani poukazem 
na dobrou víru jednajícího, a to proto, že absolutní neplatnost právního úkonu nastává ze zákona a nikoli z 
jednání subjektu občanskoprávního vztahu (jako je tomu u relativní neplatnosti právního úkonu podle § 40a 
obč. zák.).“. Závěr o irelevantnosti dobré víry při posuzovaní neplatnosti výslovně kritizuje J. Fiala v FIALA, J. 
KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 212. 

129 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 5020/2008: „Platná právní 
úprava nestanoví žádnou časovou mez, do kdy je třeba k vadě právního úkonu způsobující absolutní neplatnost 
přihlížet. Z toho vyplývá, že právo dovolat se absolutní neplatnosti nepodléhá promlčení.“. 

130 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2148/2000. 
131 FIALA, J. KINDL, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. Vydání. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 330.  
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ve svém rozhodnutí ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. 32 Odo 1142/2004.  Ve výše uvedeném 

případě neplatné kupní smlouvy na nemovitost o vzájemně podmíněné plnění 

(synallagmatický závazek) jde, neboť v souladu s § 457 OZ je prodávající povinen převést 

vlastnictví zpět a kupující zaplatit kupní cenu. Nabyvatel by tedy nebyl znevýhodněn 

nerovnoměrným vypořádáním.  

Další případ omezení možnosti namítat absolutní neplatnost by mohl spočívat 

v analogické aplikaci zásady obsažené v § 40a věty druhé OZ, podle které se relativní 

neplatnosti nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Nejvyšší soud ovšem konstantně 

judikuje, že absolutní neplatnost je dána na ochranu právního stavu (tedy na ochranu 

každého) a proto se v případě absolutní neplatnosti právního úkonu se tato zásada uplatnit 

nemůže.132 Na druhou stranu právním řádem rovněž prolíná nepsaná soukromoprávní zásada, 

že nikdo nemůže těžit z vlastních protiprávních či neplatných činů (nemo turpitudinem suam 

alegare potest).133 Na tomto místě je příznačné poukázat na znění § 579 odst. 1 NOZ pod 

marginální rubrikou „neplatnost právních jednání“, podle kterého „způsobí-li někdo 

neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného 

právního jednání pro sebe výhodu“. Na první pohled by se mohlo zdát, že nový občanský 

zákoník nepřejímá původní koncept, nicméně ze slovního spojení „namítnout neplatnost“ je 

zřejmé, že se uvedené právní pravidlo bude vztahovat opět pouze na relativní neplatnost a 

k absolutní neplatnosti soud bude i nadále přihlížet ex offo. Přínos uvedeného ustanovení tak 

lze spatřovat v tom, že doposud nepsanou zásadu, že v případě neplatnosti právního jednání 

nemůže být straně, která neplatnost vyvolala, přiznána z neplatného právního jednání výhoda, 

povyšuje na zákonnou úroveň a doplňuje tím tak pravidlo obsažené v § 6 odst. 2 NOZ 

(„Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.“). Lze tak uzavřít, že jak 

platná právní úprava tak i NOZ umožňují uplatnit námitku absolutní neplatnosti i tomu, kdo ji 

způsobil. 

                                                 

132 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 448/2005, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1668/2000, uveřejněné pod C 929 ve svazku č. 13/2002 
Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 22 Cdo 
1993/2003. 

133 DĚDIČ, J., LASÁK, J. K promlčení práva na náhradu škody z důvodu neplatného právního úkonu. 
Bulletin advokacie, 2008, č. 9, s. 25. 
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4.1.3. Rozpor se zákonem a teorie kvalifikovaného rozporu se zákonem 

Obecné ustanovení § 39 OZ stanoví sankci absolutní neplatnosti v zásadě pro dvě 

skupiny případů, a to neplatnost z důvodu ilegality a z důvodu amorality. Ilegalita jednání 

spočívá buďto v jednání v rozporu s obsahem nebo účelem zákona (contra legem) nebo 

v obcházení zákona (in fraudem legis). Amorialita pak představuje jednání v rozporu 

s dobrými mravy (contra bonos mores). 

Rozpor se zákonem je dán tehdy, pokud právní jednání překračuje rámec stanovený 

mu nadřazenou (delegační) normou.134 Normou je možné rozumět nejen zákon samotný, ale i 

podzákonné předpisy, pokud zákon zmocňuje k jejich vydání. Například dohoda účastníků 

občanskoprávního vztahu ohledně jiné výše úroků z prodlení, než je stanovena v nařízení 

vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 

občanského zákoníku (vydané podle kogentního ustanovení § 517 odst. 2 OZ), bude 

odporovat zákonu nehledě na podzákonný charakter nařízení. Podle soudní praxe je právní 

úkon neplatný pro rozpor se zákonem i tehdy, je-li v rozporu s rozhodnutím vydaným 

příslušným státním orgánem (např. Ministerstvem financí ČR) na základě zákonného 

zmocnění. Naproti tomu o rozpor se zákonem nejde, pokud je právní úkon v rozporu s jinými 

než obecně závaznými právními přepisy např. s interními instrukcemi. Rovněž nemusí jít 

vždy o rozpor s občanským zákoníkem, ale i s jinými zákony, kterým obsah právního úkonu 

odporuje (např. s § 76 odst. 1 písm. e) OSŘ, kde vykonatelné soudní rozhodnutí předběžně 

uložilo účastníkovi řízení nenakládat s určitou věcí). 

Stranou zájmu by v souvislosti s otázkou rozporu se zákonem neměla zůstávat ani 

teorie tzv. kvalifikovaného rozporu se zákonem (jak jí označil I. Telec), a proto bude níže 

detailně představena a analyzován její odraz v aplikační praxi. Teorie kvalifikovaného 

rozporu vychází z principu, že nikoli každý rozpor se zákonem má být stižen sankcí absolutní 

neplatnosti, ale pouze takový, který dosahuje určitého stupně závažnosti, tedy rozpor 

kvalifikovaný. 

                                                 

134 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému, 
IV. Díl, Praha 1936, s. 127. Podle J. Švestky IN ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a 
kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 351: „Jde o případy, kdy 
je právní úkon zákonem výslovně zakázán či přikázán neboli kdy se ocitá v rozporu se zákonným zákazem 
(právní úkon contra legem, popř. podle právní praxe, NS sp. zn. 30 Cdo 2705/2006 s imperativním příkazem, 
který není sice zákonem výslovně formulován, ale ze zákona vyplývá).“ 
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(i) J. Salač: K problematice rozporu právního úkon se zákonem ve světle § 39 

občanského zákoníku 

Podstatu teorie kvalifikovaného rozporu se zákonem (ačkoli jí tak výslovně neoznačil) 

ve svém ve svém článku „K problematice rozporu právního úkon se zákonem ve světle § 39 

občanského zákoníku“ 135 rozebral J. Salač.  

J. Salač si v úvodu svých úvah položil zásadní otázku, zda je třeba porušení zákona 

stíhat absolutní neplatností i když u daného konkrétního ustanovení chybí výslovná sankce 

neplatnosti, jak by tomu nasvědčovala dikce § 39 OZ. Podle J. Salače je ovšem třeba na 

aplikaci takového právního následku hledět poněkud jinou optikou, nežli skrze doslovný 

výklad § 39 OZ. Vždy by se totiž měla posoudit především intenzita rozporu se zákonem a 

také přiměřenost uvedené sankce, a to na základě provedení výkladu předmětného ustanovení 

spolu s určením jeho smyslu a účelu. A pokud by z jeho dikce, smyslu a účelu nevyplývalo, 

že zákonodárce zamýšlel, aby právní úkony učiněné v rozporu s ním byly považovány za 

neplatné, je třeba na ně hledět jako na platné.  

Při posuzování intenzity rozporu se zákonem je rovněž třeba zkoumat, vůči komu 

zákonný zákaz nebo příkaz směřuje a koho naopak chrání. Pokud zákaz či příkaz směřuje 

vůči oběma kontrahujícím osobám, pak je zpravidla na místě takovou smlouvu považovat za 

neplatnou. Jinak je tomu ovšem v případě, kdy došlo k uzavření smlouvy, kterou porušila 

zákonný zákaz pouze jedna smluvní strana. V posledně uvedeném případě by závěr o 

neplatnosti smlouvy závisel na posouzení takových skutečností, jako je veřejný zájem (tedy 

k čí ochraně je dané ustanovení určeno), smysl a účel ustanovení, stejně jako následky pro 

druhou smluvní stranu, tedy zda by byla dostatečně ochráněna dobrá víra a práva nabytá 

v dobré víře. J. Salač svou úvahu proto uzavírá tak, že pokud zákonný zákaz či příkaz 

směřuje vůči jedné ze stran smlouvy, pak lze považovat smlouvu za neplatnou jen výjimečně 

– pokud by to bylo neslučitelné se smyslem a účelem daného zákazu.  

(ii)  I. Telec: Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem 

I. Telec si ve svém článku nazvaném „Není rozpor se zákonem jako rozpor se 

zákonem“136 podobně jako J. Salač kladl otázku, co je vlastně smyslem ustanovení § 39 OZ a 

                                                 

135 SALAČ, J. K problematice rozporu právního úkon se zákonem ve světle § 39 občanského 
zákoníku. Právní rozhledy, 1997, č. 10, s. 510an. 

136 TELEC, I. Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem. Právní rozhledy, 2004, č. 5, s. 161 an. 
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zdali je aplikováno správně, pokud by měl každý rozpor se zákonem zakládat absolutní 

neplatnost předmětného právního úkonu. Autor dospěl k závěru, že oním rozporem se 

zákonem, který je způsobilý založit sankci absolutní neplatnosti ve smyslu § 39 OZ, je třeba 

rozumět pouze kvalifikovaný rozpor se zákonem.137 Pod tímto pojmem spatřuje pouze takový 

rozpor, kdy je konkrétním soukromoprávním jednáním: a) nějakému člověku způsobena újma 

nebo b) porušen veřejný pořádek, přičemž obojí může nastat v jednočinném. Proto pokud 

„žádná ze stran neučiní nic na úkor druhé anebo na újmu třetího, anebo, nenaruší-li veřejný 

pořádek, že by nastala veřejná porucha, která by mohla každého postihnout na jeho právech, 

o nic právně nejde.“ Ustanovení § 39 OZ by proto nemělo být vykládáno extenzivně. 

Na podporu svého závěru I. Telec předkládá několik argumentů. Především akcentuje, 

že zákonný zákaz ilegality v soukromém právu je třeba považovat za jednu z mezí lidské 

svobody s tím, že pro použití takové meze platí legální příkaz šetření podstaty a smyslu 

základních práv a svobod ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Proto 

„pouze výkladem zužujícím státní zákaz soukromoprávních jednání na holou nezbytnost lze 

jedině splnit příkaz šetřit ústavně uznanou lidskou svobodu“. Dále I. Telec uvádí, že má-li být 

rozpor se zákonem vyjádřený v § 39 OZ ústavně udržitelný, musí být ústavně konformní.  

A pokud je dobrá víra ústavněprávní princip (viz preambule Ústavy), pak musí být § 39 OZ 

vykládán tak, „aby nedoznala újmy nejen dobrá víra jednajícího nebo třetího, ale též možná 

ještě více, sama svobodná vůle stran“. Extenzivní výklad § 39 OZ je podle I. Telece 

zapovězen i proto, že právní stát by neměl pod pretextem ochrany veřejného pořádku 

přehnaně zasahovat do „svobodné sféry svobodně odpovědných lidí“ a autoritářsky 

rozhodovat o tom, jakou učinili ve svých soukromoprávních vztazích nezhojitelnou právní 

vadu. Stát by se měl autoritářství (a ostatně i přepjatého formalismu) vystříhat a zaujímat 

v životě lidí spíše obslužnou roli, a pokud má mít právo zakázat svobodným lidem určité 

chování, musí k tomu mít dostatečné pádný důvod (ratio sufficient) hodný ospravedlnitelného 

zřetele. V neposlední řadě I. Telec správnost teorie kvalifikovaného rozporu opírá i o zásadu 

favor negotii, podle které neplatnost nastává až tehdy, pokud se správným výkladem vyloučí 

předpoklad platnosti daného právního úkonu. 

                                                 

137 I. Telec nazývá doktrínu i jako doktrínu právně nebezpečného rozporu nebo vyššího rozporu či 
zúženého rozporu. 
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(iii)  P. Čech: Ještě k neplatnosti pro rozpor se zákonem 

P. Čech ve svém článku „Ještě k neplatnosti pro rozpor se zákonem“  138 přímo 

navazuje na koncepci restriktivního výkladu a použití § 39 OZ představenou I. Telecem. 

Podle P. Čecha je možné vnímat sankci neplatnosti právního úkonu jen jako mezní řešení 

(ultima ratio), pokud si je nezbytně žádá účel porušeného předpisu, s ohledem na ochranu 

veřejného pořádku anebo strany dotčeného úkonu před újmou. V ostatních případech teorie 

velí zachovat platnost úkonu a s ní též základní principy, jako jsou autonomie vůle, ochrana 

dobré víry a nabytých práv či pacta sunt servanda.  

Autor má za to, že koncept kvalifikovaného rozporu se v právní vědě postupně 

krystalizuje a proniká i do aplikační praxe. Pronikání filosofie uvedeného konceptu do soudní 

praxe autor demonstruje na některých rozhodnutích, které dle jeho názoru správnost teorie 

potvrzují. Konkrétně pak uvádí rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 

87/04,139 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1067/2004, 

rozhodnutí ze dne 23. 12. 2004, sp. zn. 28 Cdo 440/2004, rozhodnutí ze dne 18. 10. 2001, 

sp. zn. 28 Cdo 1632/2001 a rozhodnutí ze dne 15.8.2001, sp. zn. 28 Cdo 1364/2001,140 resp. 

ze dne 25.6.2003, sp. zn. 28 Cdo 718/2003. V posledních dvou jmenovaných případech řešil 

28. senát Nejvyššího soudu otázku, jak posoudit dopady porušení zákonného požadavku 

na předchozí souhlas obce s nájmem nebytových prostor (který až do 3. 12. 1999 plynul z § 3 

odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., než byl ze zákona vypuštěn) na nájemní smlouvy uzavřené v 

době platnosti požadavku bez takového souhlasu. Podle interpretace P. Čecha Nejvyšší soud 

na základě argumentace základními právy a svobodami dospěl k závěru, že nedostatek 
                                                 

138 ČECH, P. Ještě k neplatnosti pro rozpor se zákonem. Právní fórum, 2009, č. 3, s. 95 an. 
139 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04: „Závěr, že určitý právní úkon 

je neplatný pro rozpor se zákonem nebo proto, že zákon obchází, se musí opírat o rozumný výklad dotčeného 
zákonného ustanovení. Nelze vystačit pouze s gramatickým výkladem. Významnou roli zde hraje především 
výklad teleologický. Je proto nutné se vždy ptát po účelu zákonného příkazu či zákazu. V soukromoprávní sféře 
ne každý rozpor se zákonem má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. Smyslem ochrany legality v 
soukromoprávní sféře není jen ochrana zájmů státu, ale především ochrana soukromoprávních vztahů, tedy 
především ochrana smluvních vztahů podle zásady ,pacta sunt servanda‘ (smlouvy se musí dodržovat). V 
soukromoprávní sféře platí 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 a nikoli extenzivně. Opačný výklad by byl v rozporu s čl. 4 odst. 4 Listiny, 
podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod (v tomto případě smluvní volnosti 
stran) musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než 
pro které byla stanovena.“ 

140 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1364/2001: „Smysl ustanovení § 
39 obč. zák. stanovící velmi přísný důsledek absolutní neplatnosti (nikoli relativní neplatnosti či 
odporovatelnosti) určitého úkonu míří na případy tak flagrantního porušení zákona, které obecně odůvodňují 
zájem státu na odepření účinků takového úkonu.“ 
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úředního souhlasu (a tedy rozpor se zákonem) nezpůsoboval neplatnost nájemních smluv, 

i když byly uzavřeny v době, kdy zákon takový souhlas předepisoval. Jak rozvedeno níže, 

takovou interpretaci rozhodnutí 28. senát Nejvyššího soudu ovšem není možné považovat za 

zcela správnou.  

(iv) J. Petrov: Neplatnost právních jednání 

J. Petrov se ve svém článku titulovaném „Neplatnost právních jednání“141 rovněž 

věnuje aplikaci sankce absolutní neplatnosti pro rozpor se zákonem a ve shodě s I. Telecem a 

P. Čechem kritizuje její nadužívání ze strany českých soudů. Doslova uvádí, že v českém 

právním prostředí panuje kultura neplatnosti, kde se soudy při posuzování právních úkonů 

chovají oficiózně povýšenecky a penalizují strany za to, že nepoužily právní formuli, kterou 

si soud vybral jako jedinou správnou či si předem nenastudovaly vyčerpávajícím způsobem 

relevantní judikaturu. Autor si v souvislosti s danou problematikou položil výstižnou otázku, 

zda má „soukromé právo v demokratické společnosti směřovat k rozumnému a efektivnímu 

uspořádání vztahů mezi jednotlivci, anebo k totální, nalevo, napravo se neohlížející ochraně 

abstraktního řádu, ať už za rozumným účelem, anebo bezúčelně, ať to stojí, co to stojí?“. 

Rovněž ve shodě s I. Telecem a P. Čechem na ní odpovídá tak, že ke zneplatnění právního 

úkonu by se mělo přistoupit, pouze je-li pro to dostatečně závažný důvod.  

Na druhou stranu ovšem optimismus uvedených autorů ohledně pronikání teorie 

kvalifikovaného rozporu do aplikační praxe nesdílí. Rozhodnutí nejvyšších soudů citované 

P. Čechem (a ve většině i I. Telecem) považuje spíše za drobné a osamocené posuny 

v judikatuře, s tím že jejich vliv na soudní praxi je však spíše nižší, a že některé proklamace 

ohledně absolutní neplatnosti dle § 39 OZ jako prostředku ultima ratio jsou spíše 

neodpovídající obvyklé praxi. Výslovně se pak kriticky vyjadřuje i ke zmiňované judikatuře 

28. senátu Nejvyššího soudu (zachovávající platnost nájemní smlouvy k nebytovým 

prostorám, pokud byla uzavřena bez zákonem požadovaného souhlasu obecního úřadu dříve, 

než novela tento požadavek ze zákona vypustila). Jednak totiž byla odmítnuta velkým 

senátem Nejvyššího soudu,142 ale rovněž v daném případě nešlo o kvalifikovaný rozpor se 

zákonem, nýbrž o to, zda Nejvyšší soud přijme doktrínu konvalidace právních jednání, 

                                                 

141 PETROV, J. Neplatnost právních jednání. Bulletin advokacie, 2011, č. 3, s. 36 an. 
142 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 31 Cdo 1895/2002, uveřejněný ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 7/2005. 
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jestliže důvod jejich neplatnosti odpadne.143 J. Petrov k dané problematice uzavřel, že 

neočekává, že by ona kritizovaná kultura neplatnosti byla v rozumné době překonána „cestou 

organického vývoje“, což se ukazuje ve světle většinové judikatury Nejvyššího soudu jako 

závěr správný.   

(v) (Ne)promítnutí teorie kvalifikovaného rozporu se zákonem do judikatury 

a literatury 

Ačkoli se domnívám, že by veřejnoprávní ingerence do soukromoprávních poměrů 

neměla být excesivní a při aplikaci § 39 OZ by mělo být šetřeno podstaty a smyslu svobodné 

lidské vůle, shodně s J. Petrovem nemám za to, že by koncept kvalifikovaného rozporu se 

zákonem do právní vědy a aplikační praxe výrazněji pronikal a pokud ano, děje se tak až 

v poslední době. S výjimkou komentáře k občanskému zákoníku od J. Fialy144 se 

v representativní právní literatuře uvedený koncept příliš nevyskytuje. Rovněž z judikatury 

lze až na výjimky vypozorovat spíše setrvačnost právního myšlení a nikoli trend restriktivní 

aplikace § 39 OZ. Ony výjimky pak dle mého názoru představuje několik nedávných 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým bude věnována pozornost níže. 

V rozhodnutí ze dne 5. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3911/2011 Nejvyšší soud nejprve 

poznamenal, že se vnímání sankce absolutní neplatnosti pozvolna vyvíjí a v této souvislosti 

odkázal literaturu a judikaturu, které akcentují zájem na zachování právní jistoty účastníků 

právního vztahu, namísto strnulého lpění na formálním pojetí neplatnosti právního úkonu ve 

smyslu § 39 OZ „za každou cenu“. Nejvyšší soud dále zkonstatoval, že v soukromoprávní 

                                                 

143 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 31 Cdo 1895/2002: “Dovolenost 
předmětu právního úkonu je přitom nutno posuzovat podle právního stavu, jaký zde byl v době, kdy byl právní 
úkon učiněn. Okolnost, že následně došlo ke zrušení či změně obecně závazného právního předpisu, s nímž byl 
právní úkon v rozporu, nemůže vést k odstranění následků stanovených v § 39 obč. zák. […] Lze tedy - ve shodě 
s výše citovanou ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu - uzavřít, že smlouva o nájmu nebytových prostor, 
uzavřená (před 3. 12. 1999) bez předchozího souhlasu obecního úřadu, je absolutně neplatná (§ 3 odst. 2 věta 
druhá a třetí, odst. 4 zákona č. 116/1990 Sb., § 39 obč. zák.). Okolnost, že uvedená ustanovení zákona č. 
116/1990 Sb., vyžadující tento souhlas pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy, byla zrušena zákonem č. 
302/1999 Sb., nemůže vést k odstranění právních následků, jež v důsledku nesplnění této náležitosti nastaly.“. 

144 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, s. 212. J. Fiala se přiklání k použití sankce absolutní neplatnosti až jako ke krajnímu řešení s 
tím, že každý rozpor s kogentním pravidlem objektivního práva nemůže vést k absolutní neplatnosti právního 
jednání. S odkazem na I. Telece vyzdvihuje, že primárně je třeba preferovat volnost právního jednání, chránit 
dobrou víru a nabytá práva. Až pokud hodnota chráněná zákonným zákazem převáží nad ústavní hodnotou – 
svobodnou vůli člověka – pak je jedině dán rozpor se zákonem (pravidlo přiměřenosti). Podle názoru J. Fialy je 
proto třeba „odmítnout některé současné tendence vyskytující se i v judikatuře Nejvyššího soudu – v jednom ze 
svých rozhodnutí […]dovodil, že neplatnost smlouvy způsobená tím, že se smlouva svým obsahem nebo účelem 
příčí právnímu předpisu, je objektivní skutečností a taková smlouva nemá právní účinky zamýšlené stranami bez 
ohledu na to, která ze stran neplatnost způsobila, a zda některá z osob uzavřela smlouvu v dobré víře”. 
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sféře ne každý rozpor se zákonem má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. 

Závěr, že určitý právní úkon je neplatný pro rozpor se zákonem se musí opírat o rozumný 

výklad dotčeného zákonného ustanovení (především teleologický) a je proto nutné se vždy 

ptát po účelu zákonného příkazu či zákazu. S ohledem na zásadu pacta sunt servanda a 

princip restriktivní aplikace mezí lidských práv a svobod pak uzavřel, že ustanovení 

o neplatnosti právních úkonů pro rozpor se zákonem je nutno vykládat zužujícím způsobem a 

nikoli rozšiřujícím. Aplikace tohoto ustanovení proto nesmí být nadužívána, ale musí být 

v každém konkrétním případě zvažována i ve vztahu k jiným sankčním ustanovením 

zákona.145  

V rozhodnutí ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4831/2010 Nejvyšší soud zopakoval, 

že v soukromoprávní sféře ne každý rozpor se zákonem má za následek absolutní neplatnost 

právního úkonu a dále výslovně konstatoval, že pokud zákon stanoví omezení jedné ze stran 

při uzavírání smlouvy, ale bez výslovného uvedení sankce, pak smlouva uzavřená v rozporu 

s takovým omezením není automaticky nezákonná a neplatná. To bude záviset až na zvážení 

dalších okolností, jako je veřejný zájem (k čí ochraně je určeno předmětné zákonné 

ustanovení), následky pro nevinnou (druhou) stranu, smysl a účel zákona a další relevantní 

okolnosti. Pod pojmem následky pro druhou stranu je podle Nejvyššího soudu třeba vidět 

zejména ochranu dobré víry této strany a ochranu nabytých práv této strany. V citovaném 

rozhodnutí proto s odkazem na J. Salače uzavřel, že v případě, kdy zákonné omezení směřuje 

pouze vůči jedné ze stran smlouvy, je třeba považovat smlouvu za neplatnou pouze 

výjimečně, a to tehdy, kdy by to bylo neslučitelné se smyslem a účelem daného zákonného 

omezení, přičemž zákonná úprava dotčená takovou smlouvou nemůže bez tohoto obstát. 

Za zmínění zde stojí skutkové okolnosti daného případu. Nejvyšší soud totiž posuzoval, zda 

dohoda o vypořádání restitučních nároků mezi restituentem a státním podnikem (státním 

statkem), která nebyla schválena dozorčí radou ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) 

zákona o státním podniku, působí v posuzované věci neplatnost dohody. Nejvyšší soud sice 

konstatoval, že v dané situaci se nepochybně jednalo o rozpor s ustanovením § 13 odst. 1 

písm. a) zákona o státním podniku, nicméně dále poznamenal, že na rozdíl od případů 

nedostatku schválení pro nakládání se strategickým majetkem, neschválení nakládání s jiným 

                                                 

145 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3911/2011 totiž „Nelze totiž 
opomíjet, že ačkoliv každý nedostatek právního úkonu lze formálně chápat jako porušení zákonem stanovených 
náležitostí, tedy jako rozpor se zákonem, soukromé právo obsahuje ucelený systém různých sankčních následků, 
které takové vady postihují.“. 
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majetkem nestíhá zákon o státním podniku výslovnou sankcí absolutní neplatnosti. Po 

vyložení účelu a smyslu tohoto zákonného omezení uzavřel, že (i) zákonné omezení 

směřovalo pouze vůči státnímu podniku, tedy jen jedné ze smluvních stran, a že (ii) nejsou 

dány výjimečné důvody pro to, aby byla absolutní neplatnost vyslovena (tj. že zákonná 

úprava dotčená takovou smlouvou s ohledem na smysl a účel daného zákonného omezení 

může obstát). 

 Na výše uvedené rozhodnutí následně odkázal Nejvyšší soud i ve svém dalším 

rozhodnutí  ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2146/2010. Zde Nejvyšší soud posuzoval 

případ, kdy obec nedodržela stanovenou patnáctidenní lhůtu publikace záměru prodat 

majetek a následně ohledně tohoto majetku uzavřela kupní smlouvu. Podle § 39 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), záměr obce prodat, směnit nebo darovat 

nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu 

nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 

obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec 

záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nejvyšší soud platnost předmětné 

smlouvy posuzoval právě optikou smyslu a účelu zákonného zákazu. Dovodil, že pokud 

smysl zveřejnění záměru obce k převodu nemovitého majetku spočívá v tom, aby všichni 

potencionální zájemci o koupi tohoto majetku měli rovnou příležitost svůj zájem efektivně 

uplatnit a aby před uplynutím stanovené lhůty orgány obce neučinily taková opatření, pro 

která by ke včasné nabídce zájemce jiného již nemohlo být přihlédnuto, pak samotné 

nedodržení stanovené patnáctidenní lhůty publikace záměru není důvodem posuzovat 

následně uzavřenou smlouvu, jejímž účastníkem je obec, jako absolutně neplatnou z důvodu 

této (v daném případě - potencionální) vady.146
  

(vi) Odraz teorie kvalifikovaného rozporu v novém občanském zákoníku 

Odhlédneme-li od nedávných výše uvedených rozhodnutí, bude dle mého názoru 

stávající „kultura neplatnosti“ komplexně prolomena až v souvislosti s nabytím účinnosti 

                                                 

146 Na rozhodnutí ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4831/2010 odkázal Nejvyšší soud i ve svém 
dalším rozhodnutí ze dne 14. 7. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1042/2012, kde uzavřel, že: „Nejvyšší soud nemá rovněž 
žádného důvodu se odchylovat od vysloveného závěru, že v případě, kdy zákonné omezení směřuje pouze vůči 
jedné ze stran smlouvy, je třeba považovat smlouvu za neplatnou pouze výjimečně, a to tehdy, kdy by to bylo 
neslučitelné se smyslem a účelem daného zákonného omezení, přičemž zákonná úprava dotčená takovou 
smlouvou by nemohla bez tohoto obstát (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 30 
Cdo 4831/2010 (in www.nsoud.cz ). Obdobně je třeba posuzovat otázku (ne)platnosti smlouvy z důvodu, zda 
svým obsahem nebo účelem obchází zákon anebo se příčí dobrý mravům.“ 
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nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník totiž výslovně formuluje taková 

pravidla, která by mohla zvrátit dosavadní právní smýšlení, jako například princip favor 

negotii, princip priority sankce relativní neplatnosti před absolutní, možnost dodatečně zhojit 

formu či neurčitost právního jednání nebo možnost doplnění chybějící náležitosti zákonem, 

soudem či podle obvyklosti (k tomu viz dále kapitola 6.2). 

Ostatně změnu stávající praxe proklamuje i důvodová zpráva, podle které současné 

pojetí § 39 OZ není do budoucna udržitelné a proto NOZ opouští široký koncept § 39 OZ 

s tím, že pokud půjde o rozpor se zákonem, bude se vyžadovat, aby závěr o neplatnosti 

vyžadoval smysl a účel zákona.147 Jakýkoli rozpor se zákonem tedy nebude zakládat 

absolutní neplatnost a soudy by se při rozhodování o platnosti právních jednání tímto 

principem měly řídit. Otázkou zůstává, zdali opravdu dojde spolu s okamžikem nabytí 

účinnosti NOZ k rozchodu s dosavadní aplikační praxí a zda nebude nová právní úprava 

vykládána tak, aby vyhověla setrvávajícímu právnímu smýšlení soudů. 

4.1.4. Obcházení zákona 

Obcházení zákona spočívá 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 tedy 

představuje postup, kdy se někdo chová podle práva, ale tak, aby záměrně dosáhl výsledku 

právní normou nepředvídaného a nežádoucího.148 Ani zde není rozhodné, zda účastníci 

smlouvy o důvodu její neplatnosti věděli.149 O obcházení zákona pak může jít dokonce i 

tehdy, je-li takový zákon v době příslušného právního úkonu platný, avšak doposud 

neúčinný.150  

Konkrétní projevy obcházení zákona mohou být různé. Nejvyšší soud ve své 

rozhodovací praxi za obcházení zákona označil například případ, kdy v průběhu řízení 

vedeného u stavebního úřadu o vyvlastnění spoluvlastnického podílu k pozemku převedl 

účastník vyvlastňovacího řízení darovací smlouvou předmětný spoluvlastnický podíl.151 

                                                 

147 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 59. 
148 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1430/2007. 
149 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 505/2002. 
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1583/2000. 
151 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1430/2007. 
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Ačkoliv zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, neobsahoval žádné 

ustanovení, které by vlastníkům nemovitostí zakazovalo do doby pravomocného skončení 

vyvlastňovací řízení převádět nemovitosti na jiné subjekty, Nejvyšší soud měl za to, že 

uzavřením darovací smlouvy došlo k záměrnému vyloučení účinků rozhodnutí o vyvlastnění 

použitím prostředku, který sám o sobě není zákonem zakázaný.  

Soudní praxe dále považuje za neplatnou pro obcházení zákona zástavní smlouvu, ve 

které bylo ujednáno, že zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak, než 

stanoví § 169 písm. c) OZ. Svou podstatou jde totiž o ujednání o tzv. propadné zástavě. 

Takové ujednání je v rozporu s účelem zástavního práva, neboť obchází § 152 OZ.152 

Rovněž sepsání závěti za účelem zajištění závazku sankcionují soudy absolutní 

neplatností pro obcházení zákona. Sepsání závěti za takovým účelem se totiž zjevně příčí 

smyslu závěti jako institutu dědického práva.153 NOZ výslovně skutkovou podstatu 

neplatnosti pro obcházení zákona neobsahuje, nicméně z ustanovení § 547 ve spojení s 

§ 580 NOZ lze dovodit, že takové případy postihovány stále budou.  

4.1.5. Rozpor s dobrými mravy 

Korektiv dobrých mravů je zakotven v ustanovení § 3 odst. 1 OZ („Výkon práv a 

povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do 

práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy“) a v ustanovení 

§ 39 OZ („Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo 

jej obchází anebo se příčí dobrým mravům“). Definici dobrých mravů zákon nepodává. Podle 

K. Eliáše jde o relativně neurčitý pojem, který se vyvíjí v čase a prostoru a proto ani není na 

místě, aby zákon definici tohoto pojmu podával: „jakkoli se je nauka i judikatura pokoušejí 

blíže definovat, ani sebekošatější vymezení nepopře ani starý aforismus, že definicí pojmu 

zabíjíme skutečnost, ani věčnou pravdu, že pokaždé rozhodnou především okolnosti 

jednotlivého případu“.154 Nicméně praxe si alespoň přibližné vymezení dobrých mravů 

vyžádala i s ohledem na zamezení případným aplikačním excesům. Podle judikatury 

Ústavního soudu tak jsou dobré mravy souhrnem etických, obecně zachovávaných a 

                                                 

152 K tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1772/2004. 
153 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2992/2009. 
154 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 29. 
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uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby 

každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.155  

Dobré mravy netvoří uzavřený a petrifikovaný normativní systém, ale jsou spíše 

měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými 

pravidly slušnosti a poctivého jednání.156 Tento obecný horizont, který vývojem společnosti 

rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního 

případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků 

právního vztahu.157 Například raně prvorepublikový závěr, že „darovací smlouva z důvodu 

cizoložného poměru mezi dárcem a obdařenou souložnicí příčí se dobrým mravům“ by 

nemusel být optikou současného vnímání dobrých mravů posuzován stejně.158 Naopak jiný 

závěr soudu, podle kterého se „dobrým mravům příčí úmluva, jíž si dal ten, kdo byl neprávem 

pro trestný čin stíhán, slíbiti od pravého pachatele náhradu nákladů trestního řízení za to, že 

pravého pachatele neprozradí“,  159 by podle mého názoru obstál i při současném vnímání 

dobrých mravů.  

Zásada souladu výkonu práv s dobrými mravy představuje významný korektiv, který 

v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro 

uplatnění pravidel slušnosti. Pro posouzení, zda je jednání účastníka v souladu či v rozporu s 

dobrými mravy, zákon výslovně nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet. Vymezení 

hypotézy právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. Rozpor 

právního úkonu s dobrými mravy je proto třeba posuzovat v každém konkrétním případě 

individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném 

období a k jejich tehdejšímu postavení.160  Uplatnění korektivu způsobí nejen aplikaci sankce 

absolutní neplatnosti na daný právní úkon, ale rovněž umožňuje odepřít ochranu právu (jako 

                                                 

155 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97. 
156 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1583/2000. 
157 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97. 
158 Rv. I. 702/20; SNS sv. II, č. 821 ze dne 21.12.1920 citované v ROUČEK, F. Československý 

obecný zákoník občanský a občanské právo. Komentované zákony Československé republiky. Část první. 
Praha: Kompas, 1926, s. 663.  

159 Rv. I. 366-23; SNS sv. V, č. 3235 ze dne 27.11.1923 citované v ROUČEK, F. Československý 
obecný zákoník občanský a občanské právo. Komentované zákony Československé republiky. Část první. 
Praha: Kompas, 1926, s. 663.  

160 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3653/11. 
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další sankce za vadu stíhající i jinak bezvadný právní úkon), které není uplatňováno 

v souladu s dobrými mravy.   

Korektiv dobrých mravů, jež založí neplatnost právního úkonu je obecnými soudy 

aplikován zejména v následujících případech. 

(i) Rozpor ujednání o výši smluvní pokuty s dobrými mravy  

Při zkoumání platnosti, resp. přiměřenosti ujednání o výši smluvní pokuty z hlediska 

dobrých mravů je nutno uvážit funkce smluvní pokuty (preventivní, uhrazovací a sankční). 

Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba posoudit s přihlédnutím k celkovým okolnostem 

úkonu, jeho pohnutkám a účelu, který sledoval. V úvahu je třeba rovněž vzít výši zajištěné 

částky, z níž lze také usoudit na nepřiměřenost smluvní pokuty s ohledem na vzájemný 

poměr původní a sankční povinnosti.161 Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z 

její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o 

jinak přiměřenou denní sazbu sjednanou. Opačný závěr je podle názoru Nejvyššího soudu 

nepřijatelný, neboť by ve svých důsledcích zvýhodňoval dlužníka (čím déle by dlužník své 

povinnosti neplnil, tím více by byl zvýhodněn při posuzování případné nepřiměřenosti výše 

smluvní pokuty).162 Proto i smluvní pokutu sjednanou procentní částkou za každý den 

prodlení převyšující i 100 % zajištěné pohledávky ročně lze – právě s ohledem 

na konkrétní okolnosti daného případu – považovat za přiměřenou a tudíž v souladu 

s dobrými mravy. Za přiměřenou pak Nejvyšší soud obvykle považuje smluvní pokutu 

sjednanou např. ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení,163 naopak ujednání o 

smluvní pokutě ve výši 1 % denně je považováno za neplatný právní úkon, který se příčí 

dobrým mravům.164  

(ii)  Výpověď z nájmu bytu uplatňovaná v rozporu s dobrými mravy 

Ani v případě, že je dán výpovědní důvod podle § 711a OZ, nemusí soud mimořádně 

návrhu na přivolení k výpovědi vyhovět, a to právě s ohledem na korektiv dobrých mravů. 

Taková úvaha soudu ovšem musí být podložena konkrétními zjištěními, a to s přihlédnutím k 

                                                 

161 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 438/2005.   
162 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2006, sp. zn. 33 Odo 71/2006. 
163 Srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 32 Cdo 2926/2007, ze dne 27. 2. 

2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005 a ze dne 27. 6. 2006, sp. zn. 33 Odo 810/2006. 
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 438/2005.   
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okolnostem jak na straně nájemce, tak na straně pronajímatele.165
 Při posouzení věci z tohoto 

hlediska může mít soud na zřeteli např. zjištěný věk, zdravotní stav, důsledky, které by mohla 

mít pro zdravotní stav nájemce (příslušníků jeho rodiny a domácnosti) změna prostředí, 

popřípadě další okolnosti.166 

(iii)  Odstoupení od smlouvy v rozporu s dobrými mravy 

Platně sjednané právo odstoupit od smlouvy ještě samo o sobě neznamená, že 

následný výkon tohoto řádně sjednaného práva nemůže založit rozpor s dobrými mravy. 

Odstoupení od smlouvy může být posouzeno jako nemravné například proto, že odstupující 

oprávnění odstoupit od smlouvy získal dřívějším zneužitím práva. Nejvyšší soud v této 

souvislosti ve svém rozhodnutí ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2287/2011 shledal 

neplatným pro rozpor s dobrými mravy odstoupení od smlouvy, které účastník smlouvy sice 

vykonal v souladu s podmínkou uvedenou v uzavřené smlouvě, ale poté, kdy splnění této 

podmínky zcela úmyslně docílil. Konkrétně se jako kupující nemovitosti odvolal proti 

územnímu rozhodnutí, čímž sledoval jako hlavní účel odložit právní moc tohoto rozhodnutí a 

tím nabýt právo odstoupit od smlouvy, tedy zneužil své právo podat odvolání. 

(iv) Lichevní smlouvy a rozpor s dobrými mravy 

Lichevní smlouvy jsou takové smlouvy, kterými smluvní strana dá sobě nebo jinému 

poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém 

nepoměru, přičemž uzavře smlouvu zneužívaje něčí nezkušenosti, tísně nebo rozumové 

slabosti nebo něčího rozrušení.167 Objektivním znakem lichevní smlouvy je tedy hrubý 

(podstatný) nepoměr poskytované plnění oproti hodnotě převáděného majetku. Tato 

skutečnost ovšem sama o sobě neplatnost pro rozpor s dobrými mravy nepůsobí (k tomu viz 

dále problematika laesio enormis). Je třeba, aby s uvedeným objektivním znakem byl naplněn 

jeden ze subjektivních znaků lichevního jednání, tj. rozumová slabost, tíseň, lehkomyslnost, 

stav rozrušení nebo nezkušenost převodce.168 Podle Nejvyššího soud nelze učinit závěr o 

                                                 

165 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3543/2008. 
166 Rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 2 Cdo 45/94. 
167 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1993/2001. 
168 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4665/2009. K tomu dále i rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1316/2011: „půjde tedy o jednání, které s přihlédnutím k okolnostem 
případu a zjištěnému hrubému nepoměru ve vzájemném plnění vytěsňuje jakékoliv úvahy o tom, že se jednalo o 
projev běžného (standardního) jednání obvyklého při uzavírání převodní smlouvy mezi uvážlivě jednajícími 
osobami, a současně nevnáší žádné pochybnosti o tom, že toto jednání v daném místě a čase již překročilo 
pravidla slušnosti a poctivosti, a tedy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. je v kolizi s dobrými mravy“. 
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existenci hrubého nepoměru pouze na základě zjištění hodnot jednotlivých plnění a jejich 

prostým srovnáním, ale je třeba přihlédnout i k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na 

předmětné vzájemné plnění (např. solventnost převodce, rizikovost záměru, hospodářský 

význam uzavřené smlouvy, ekonomická prognóza či vývoj na trhu).169 Dále je třeba, aby 

jednání osoby těžící z lichvy bylo učiněno alespoň ve formě nepřímého úmyslu. 

(v) K otázce laesio enormis v platné právní úpravě 

K otázce možnosti namítat rozpor s dobrými mravy ohledně ujednání o ceně, která je 

v hrubém nepoměru k poskytovanému plnění (aniž by byl splněn některý ze subjektivních 

znaků lichvy) se Nejvyšší soud konstantně vyjadřuje poměrně jasně:170 platné právo nemá 

žádné ustanovení o sjednání příliš nízké kupní ceny (laesio enormis). Pokud taková cena není 

v rozporu s cenovými předpisy, účastníci kupní smlouvy nejsou v zásadě vázáni či omezeni 

ve sjednání výše kupní ceny. Mohou si tak sjednat i cenu, která se odchyluje od ceny obvyklé 

(tržní), a to i cenu podstatně nižší. Hrubý nepoměr plnění jedné ze stran k tomu, co poskytla 

druhá strana, ale může ve spojitosti s dalšími okolnostmi konkrétního případu naplňovat 

znaky jednání, které již v rozporu s dobrými mravy bude. Nicméně hrubý nepoměr v plnění 

sám o sobě absolutní neplatnost právního úkonu ve smyslu § 39 OZ (pro jednání contra 

bonos mores) založit nemůže.171 P. Grospič ovšem zastává opačný názor, tedy že již podle 

současně platné právní úpravy hrubá neadekvátnost vzájemně poskytnutých plnění může být 

bez další stíhaná neplatností a to pro omyl podle § 49a OZ, pokud je tato neadekvátnost 

důsledkem omylu zkrácené strany ve vztahu k hodnotě plnění.172 Takový názor nicméně 

aplikační praxe nepotvrzuje a ani se jím nezabývá – zřejmě proto, že z podstaty účelu a 

funkce institutu omylu je zřejmé, že na takové případy dopadat nemůže. Ostatně samotná 

podobnost jednotlivých právních nástrojů, jejichž aplikační rozsah by se při nepřiměřeně 

extenzivním výkladu mohl prolínat, nemůže vést k závěru o jejich obsoletnosti a vystačení si 

pouze s jedním institutem. Například v novém občanském zákoníku s ohledem na odlišné 

                                                 

169 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1316/2011. 
170 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1653/2009, či rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1776/2007. 
171 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 21/2012: „[o]kolnost 

hrubého nepoměru plnění jedné ze stran k tomu, co poskytla druhá, strana, tedy z pohledu dovolacího soudu 
nepředstavovala právně relevantní skutečnost, jež by sama o sobě mohla vést k neplatnosti předmětného 
právního úkonu (kupní smlouvy)“. 

172 GROSPIČ, P. Laesio enormis. Právní Rozhledy, 2013, č. 5, s. 182. 



 

78 

aplikační pole bude vedle sebe nepochybně mít místo jak institut laesio enormis, tak lichvy i 

omylu. 

4.1.6. Další důvody absolutní neplatnosti 

Od případů rozporu právních úkonů se zákonem je na místě odlišovat ty případy, kdy 

je absolutní neplatnost právního úkonu založena na jiných zákonem stanovených důvodech. 

Jak bylo rozvedeno v kapitole II. pojednávající o definičních znacích a náležitostech právního 

úkonu, další výslovně stanovené důvody neplatnosti spočívají především v počáteční 

nemožnosti plnění, nevážnosti vůle, nesvoboda projevu vůle, neurčitosti, nesrozumitelnosti, 

nedostatku formy, nezpůsobilosti či omezení způsobilosti k právním úkonům, dále například 

pokud ujednání ve spotřebitelských smlouvách, které v rozporu s požadavkem dobré víry 

znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran podle 

§55 odst. 2 OZ.  

4.2. Relativní neplatnost 

Sankce relativní neplatností je ve vztahu k obecnému pravidlu sankce absolutní 

neplatností platnou právní úpravou konstruována jako sankce zvláštní, která se bude 

aplikovat na situace, kde tak právní předpis výslovně stanoví.173 Relativní neplatnost způsobí, 

že právní úkon nevyvolá zamýšlené právní účinky, nicméně pouze tehdy, pokud se jí 

oprávněný subjekt dovolá. Oprávněným subjektem se pak rozumí ten, na jehož ochranu je 

relativní neplatnost stanovena. Právě možnost úvahy oprávněného subjektu, zdali takové 

důsledky vůbec vyvolá, zakládá hlavní rozdíl mezi absolutní a relativní neplatností. Úvaha a 

iniciativa je přitom ponechána jednajícímu subjektu zpravidla pouze pokud jsou v daném 

případě chráněné takové zájmy, „jejichž péči lze ponechat na odpovědnosti subjektů, a není 

nezbytná úplná intervence státu“,174 tedy pokud se jedná o případ „menší závažnosti 

nedostatku náležitostí právního úkonu, které spočívají v tom, že se dotýkají v převážné míře 

jen individuálních soukromých zájmů určitého subjektu občanskoprávního vztahu“.175 

                                                 

173 Tento princip se ovšem v novém občanském zákoníku obrací. 
174 ROZBORA, M. Systém následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich vztahy – část I. 

Právní fórum, 2012, č. 4, s. 134. Srov. dále SALAČ, J. K problematice rozporu právního úkonu se zákonem ve 
světle § 39 občanského zákoníku. Právní rozhledy, 1997, č. 10, s. 510: „rozlišovacími kritérii tak jsou charakter 
chráněných zájmů a jejich intenzita spojená s přiměřeností aplikace právních norem, které jsou vyjádřením 
těchto zájmů“. 

175 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 
459. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 347. 
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Za takové situace není důvod, aby automaticky a ex offo nastaly právní následky neplatnosti. 

Zákon proto ponechává na vůli osoby dotčené vadným právním úkonem, zda má zájem 

platnost vadného úkonu zachovat. V tomto smyslu tak lze hovořit o podmíněné platnosti 

právního úkonu.176 

4.2.1. Základní charakteristika relativní neplatnosti 

Nad rámec výše uvedeného lze sankci relativní neplatnosti podle platné právní úpravy 

charakterizovat následujícím způsobem: 

•  pokud se relativní neplatnosti oprávněný subjekt nedovolá, právní úkon 

zůstává platný i pokud trpí vadou; 

• dovolání se relativní neplatnosti je jednostranným adresovaným právním 

úkonem, který musí vyjadřovat jak skutečnost, že jde o uplatnění relativní 

neplatnosti, tak i vadu právního úkonu, která v dané věci jeho relativní 

neplatnost způsobila;177 

• dovolat se relativní neplatnosti právního úkonu lze mimosoudně178 (právní 

následky nastávají okamžikem, kdy bylo adresátu řádně doručeno) i podáním 

žaloby na určení neplatnosti právního úkonu,179 nestačí ovšem, pokud 

oprávněný účastník na neplatnost právního úkonu za řízení před soudem jen 

upozorní;180 

• oprávněným subjektem může být nejen účastník právního úkonu, ale i třetí 

osoba, která se tohoto právního úkonu vůbec nezúčastnila, pokud však je 

učiněným právním úkonem dotčena (např. opomenutý podílový spoluvlastník 

podle § 140 či u společného jmění opomenutý manžel podle § 145 odst. 2);181 

                                                 

176 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 
459. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 347. 

177 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 30 Cdo 437/2003. 
178 Srov. výkladové stanovisko Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky, Cpj 13/85, R 

50/1985 civ. 
179 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 102/2003. 
180 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2/2012. 
181 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 347. 
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• relativní neplatnosti právního úkonu se nemůže dovolávat ten, kdo neplatnost 

sám způsobil, resp. vyvolal; 

• právní následky dovolání se relativní neplatnosti nastávají ex tunc; 

• pokud následně odpadne vada právního úkonu, tento nedostatek se zhojí 

(konvaliduje), takže neplatnosti právního úkonu se již nelze dovolat; 

• na rozdíl od absolutní neplatnosti se právo dovolat se relativní neplatnosti 

promlčuje, a to v tříleté promlčecí lhůtě. 

4.2.2. Důvody relativní neplatnosti 

Důvody, pro které bude právní úkon stižen sankcí relativní neplatnosti, jsou 

v občanském zákoníku vymezeny taxativně. Z nejvýznamnějších lze uvést případy, kdy:  

• jednající osoba učinila právní úkon v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež 

je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, 

tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět; nebo byl-li omyl byl touto 

osobou vyvolán úmyslně (§ 49a OZ); 

• právní úkon nebyl učiněn písemně, ačkoli se tak účastníci právního úkonu 

dohodli (§ 40a třetí věta OZ); 

• spoluvlastníkem je při převodu spoluvlastnického podílu porušeno předkupní 

právo dalších spoluvlastníků (§ 140 OZ); 

• některý z manželů učiní právní úkon, který svojí povahou překračuje obvyklou 

správu majetku, aniž by k tomu měl souhlas druhého (§ 145 odst. 2 OZ); 

• v závěti nebylo respektováno, že nezletilým potomkům se musí dostat alespoň 

tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům alespoň 

tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona (§ 479 OZ, 

částečná neplatnost); 

• některý z nájemců bytu ve společném nájmu učiní právní úkon, který 

překračuje rámec běžné správy věci, týkající se společného nájmu bytu, a to 

bez souhlasu ostatních společných nájemců (§ 701 odst. 1 OZ), aj. 
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4.2.3. Částečná neplatnost absolutně a relativně neplatného právního úkonu 

Podle ustanovení § 41 OZ platí, že pokud se vztahuje důvod neplatnosti jen na část 

právního úkonu, je neplatnou jen tato část, pokud z povahy právního úkonu nebo z jeho 

obsahu anebo z okolností, za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od 

ostatního obsahu. Neoddělitelnost neplatné části právního úkonu je třeba chápat ve smyslu 

obsahové, a nikoliv reálné neoddělitelnosti. Nejde tedy o to, zda je dělitelný předmět, jehož 

se právní úkon týká, ale zda od obsahu právního úkonu lze oddělit jeho část.182 Nicméně 

mohou nastat i případy, kdy vyslovení částečné neplatnosti vyloučí i povaha věci. Při 

posuzování otázky, zda část právního úkonu postiženou důvodem neplatnosti lze oddělit od 

ostatního obsahu tohoto úkonu je třeba dbát, aby byla respektována vůle účastníků právního 

úkonu s přihlédnutím k účelu, jehož dosažení osoba konající právní úkon sledovala. Pro 

úplnost, ustanovení § 41 OZ o částečné neplatnosti právních úkonů nelze aplikovat na 

podmínky. Pokud je proto neplatná podmínka, infikuje neplatnost celý první úkon (to neplatí 

u nemožné podmínky rezolutivní, ke které se podle zákona nepřihlíží a na právní úkon se tak 

hledí jako na nepodmíněný). 

4.2.4. K rozdílu mezi nicotností a neplatností právního úkonu   

S ohledem na nově zavedenou zákonnou kategorii zdánlivých, resp. nicotných 

právních jednání v novém občanském zákoníku, která bude podrobně rozebrána 

v kapitole 6.2, považuji za nezbytné předsadit a zároveň uzavřít tuto část rozborem významu 

a pojetí zdánlivosti ve světle platné právní úpravy a rovněž rozdílu mezi nicotností a 

neplatností právního úkonu. 

Podle § 34 ObčZ je právní úkon projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně 

nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. 

A contrario, bez vůle nebo bez jejího projevu jako definičních (pojmových) znaků právního 

úkonu pak logicky o právní úkon vůbec jít nemůže. V takovém případě jde o zdánlivý 

(nicotný) právní úkon (non negotium), jak konstatoval i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze 

dne 24. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2017/2004: „[p]rávní teorie považuje za právní úkon nicotný 

(zdánlivý, non negotium) takový úkon, který pouze budí zdání, že je právním úkonem, avšak 

ve skutečnosti vůbec právním úkonem není (neexistuje z toho důvodu, že nemá takové 

náležitosti, které patří k pojmovým znakům právního úkonu)“. Nicotnost tedy lze považovat 
                                                 

182 Nejvyšší soud České socialistické republiky, 3 Cz 12/79, R 3/1981 civ. 
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za termín označující fatický stav absence vůle či projevu vůle183 a z pojmového hlediska 

právní úkon vůbec nevznikne. I proto není na místě takový úkon považovat za absolutně 

neplatný, jak potvrzuje i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 31. 10. 2002, 

sp. zn. 33 Odo 779/2001: „[j]estliže 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.“. 

Jak bylo vyloženo shora, vedle definičních znaků právního úkonu, které podmiňují 

jeho vznik, rozeznáváme i náležitosti právního úkonu. Pokud jsou splněny všechny definiční 

znaky právního úkonu, pak právní úkon sice vznikne, ale platným právním úkonem bude, 

pouze pokud dostojí všem náležitostem právního úkonu stanoveným v zákoně. V případě, že 

tyto náležitosti splněny nebudou, bude mít právní úkon vady. Vada právního úkonu je 

zákonem sankcionována neplatností (nullum negotium). Neplatnost právního úkonu má za 

následek, že právní úkon sice existuje – považuje se za vzniklý a existentní, ale v právních 

vztazích nenastávají jeho právní účinky.184 

Občanský zákoník však na rozdíl od právní teorie výraz nicotný právní úkon nezná.185 

Některé tyto případy zahrnuje pod režim neplatnosti (např. případ vis absoluta, tj. případ 

absence vůle podle § 37 OZ). Ty, které neupravuje, pak praxe soudů186 z praktického 

hlediska posuzuje jako absolutně neplatné.187 Jak rozvedeno níže, nový občanský zákoník 

pod případy nicotnosti řadí i takové vady právního jednání, které byly doposud stíhány 

absolutní neplatností – například donucení, nedostatek vážnosti, určitosti či srozumitelnosti.  

                                                 

183 RUBAN, R., KOUKAL, P. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 
rozhledy, 2011, č. 23, s. 861. 

184 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2017/2004. 
185 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 317. 
186 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 162. 
187 R. Ruban a P. Koukal tuto praxi směšování a nečinění rozdílu mezi nicotným právním úkonem a 

absolutně neplatným právním úkonem kritizují. Důsledné rozlišování zde nemá mít pouze akademický rozměr, 
ale praktické právní dopady. Ačkoli sice v obou případech nedojde k nastoupení právních následků, v případě 
neplatnosti (relativní) je možné vadný právní úkon konvalidovat, ratihabovat či konvertovat, nebo je možné 
uvažovat pouze o částečné neplatnosti, což v případě nicotnosti možné není (arguendo: kde vůbec není právní 
úkon, není ani možné dodatečně odstranit jeho vady nebo ho schválit či přeměnit na jiný úkon či část zachovat 
platnou). Srov. RUBAN, R., KOUKAL, P. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 
rozhledy, 2011, č. 23, s. 857 an. 
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4.3. Odporovatelnost 

Obecný základ právní úpravy odporovatelnosti je zakotven v § 42a OZ188 a 

subsidiárně se uplatní i pro ostatní právní předpisy. Podstata odporovatelnosti podle 

uvedeného ustanovení spočívá v tom, že věřiteli je umožněno domáhat se odpůrčí žalobou 

autoritativního určení, že dlužníkovy právní úkony, které zkracují uspokojení jeho 

vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné.  

I v případě odporovatelnosti lze hovořit o tom, že kromě preventivní ochrany věřitele 

před zkracujícími úkony dlužníka představuje sankční opatření postihující úmyslné 

dlužníkovo protiprávní jednání. Vada dlužníkova jednání zde ovšem nespočívá ve vadě vůle 

nebo jejího projevu, ale v hospodářském výsledku právního jednání, kterým je věřitel 

zkracován. Rovněž sankcí zde není neplatnost, která by působila vůči všem, ale ztráta 

účinnosti právního úkonu dlužníka (pouze) ve vztahu k věřiteli. Hovoříme zde proto o 

relativní neúčinnosti.189 Platnost odporovatelného úkonu tak nadále vůči třetím osobám 

zůstává nedotčena.190 Jinými slovy pokud je odpor úspěšný, odporovaný úkon dlužníka nemá 

vůči věřiteli právních následků a věřitel se proto může domáhat nařízení exekuce postižením 

toho, co odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, a to nikoliv proti 

dlužníku, ale vůči osobě, s níž nebo v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn. 

4.3.1. Základní předpoklady odporovatelnosti právního úkonu 

Předpokladem odporovatelnosti právního úkonu je podle § 42a odst. 1 OZ existence 

věřitelovy pohledávky, vymahatelnost této pohledávky, zkrácení věřitele (právní úkon, jemuž 

lze odporovat, musí být úkonem učiněným in fraudem creditoris) představující objektivní 

                                                 

188 Je vhodné doplnit, že občanský zákoník ve svém původním znění až do roku 1991 odporovatelnost 
vůbec neobsahoval. 

189 K tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2666/2007: 
„Odporovatelnost z hlediska hmotného práva je nastolení tzv. relativní neúčinnosti právního úkonu. Relativně 
neúčinný úkon je platný, nastávají podle něj všechny účinky právem spojované s platným právním úkonem, 
pouze ve vztahu mezi účastníky (tedy ve vztahu mezi věřitelem a osobou třetí, která od dlužníka nabyla majetek 
odporovaným právním úkonem) se na tento právní vztah hledí, jako by k onomu právnímu úkonu nedošlo.“ 
Odborná literatura se pak přiklání spíše k pojmu relativní „bezúčinnost“ (srov. např. FIALA, J. KINDL, M., et 
al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 247; KNAPPOVÁ, 
M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
ASPI, 2005, s. 167). 

190 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, s. 248: „Právní jednání samo, jemuž dlužníkův věřitel odporuje, není ani nicotné, ani ve své 
podstatě naprosto neplatné a zůstává v poměru dlužníka k jeho smluvní straně a vůbec v poměru k osobám 
třetím v platnosti“. 
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stránku odporovatelnosti, a současně i úmysl dlužníka věřitele zkrátit (animus fraudandi), což 

je subjektivní stránka odporovatelnosti.  

(i) Vymahatelnost pohledávky 

Zatímco ohledně podmínky, aby pohledávka náležela věřiteli, nevznikají podstatnější 

neshody, ve věci výkladu zákonného pojmu „vymahatelnosti“ pohledávky již znatelné obtíže 

vznikají. Podle aplikační praxe Nejvyššího soudu,191 podpořeného například i názorem 

J. Švestky pojem vymahatelná pohledávka splývá s pojmem vykonatelná pohledávka. Věcně 

legitimovaný k podání odpůrčí žaloby je proto jen ten věřitel, „který má pro svou pohledávku 

vůči dlužníkovi vymožen titul (podklad) pro výkon rozhodnutí, tj. vykonatelné rozhodnutí 

anebo jiný titul pro nařízení výkonu rozhodnutí (např. § 274 písm. d) o.s.ř.)“.  192 Opačně 

ovšem hovoří například J. Fiala, podle kterého vymahatelná a vykonatelná pohledávka 

synonymické pojmy nejsou, když: „vymahatelnou pohledávku můžeme charakterizovat jako 

pohledávku žalovatelnou, pohledávku, které se lze domáhat u soudu (kterou lze u soudu 

uplatnit). Rozdílně od toho je vykonatelnou taková pohledávka, kterou lze exekuovat, jejímuž 

majiteli (nebo jeho právnímu předchůdci) svědčí vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiný 

exekuční titul (například v § 525 odst. 1 se píše o pohledávce, která nemůže být postižena 

výkonem rozhodnutí).“  193 Nicméně posledně citovaný názor se do aplikační praxe neprosadil 

a ani NOZ jej nepřejímá. 

Praktický důsledek většinově vnímaného splynutí pojmů vymahatelná a vykonatelná 

pohledávka je přitom zcela zásadní a podle mého názoru jde proti smyslu a účelu 

odporovatelnosti, když věřiteli značně ztěžuje jeho postavení.194 Nalézací řízení jsou totiž 

značně zdlouhavá a může se tak stát, že dříve, než bude o pohledávce soudem rozhodnuto, 

uplyne prekluzivní tříletá lhůta pro uplatnění odpůrčí žaloby. Ostatně právě proto umožňuje 

                                                 

191 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 30 Cdo 3832/2009: “Ve skutečnosti a de 
lege lata žalující věřitel v řízení o odpůrčí žalobě existenci vymahatelné pohledávky mj. prokáže pravomocným 
rozsudkem, jímž je žalovanému dlužníku uložena předmětná platební povinnost, která tedy představuje žalobci 
přisouzenou peněžitou pohledávku za žalovaným.“ 

192 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 
459. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 389. 

193 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, s. 249. Autor zde svou argumentaci opírá i o historický výklad, kde dřívější právní úpravy 
(zejm. Obecný občanský zákoník, Odpůrčí řád z roku 1931 a střední občanský zákoník) chránily věřitele svým 
způsobem i v období, kdy neměl vykonatelnou pohledávku. 

194 K tomu srov. dále PULKRÁBEK, Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle 
nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 383. 
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nový občanský zákoník ve svém § 593 věřiteli vyhradit si právo dovolat se relativní 

neúčinnosti právního jednání dlužníka, i když ještě vykonatelnou pohledávku nemá. Ačkoli 

současná právní úprava takovou výhradu nezná, aplikační praxe prostřednictvím institutů 

procesního práva věřiteli poskytuje určitý nástroj, jak zabránit uplynutí prekluzivní lhůty i 

podle platného právního stavu. V praxi se totiž zpravidla umožňuje přerušení odpůrčího 

řízení (§ 109 odst. 2 o.s.ř.) do doby rozhodnutí v nalézacím řízení,195 neboť podle Nejvyššího 

soudu postačí, pokud je pohledávka za dlužníkem vymahatelná alespoň v době rozhodnutí 

soudu o podané odpůrčí žalobě.196 

(ii)  Zkrácení věřitele 

Pod pojmem zkrácení věřitele rozumíme zmaření či omezení jeho možnosti uspokojit 

se z majetku dlužníka. Věřitel je zkrácen tehdy, jestliže po dlužníkově právním úkonu 

nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky anebo může, ale za podmínek horších, než 

jaké by byly, nebýt zkracujícího právního úkonu. Zkrácení spočívá ve zhoršení věřitelova 

postavení, resp. ve zhoršení věřitelovi vyhlídky na uspokojení v exekuci.197  

Pokud má být odpor úspěšný, je věřitel povinen tvrdit a prokazovat, že (i) dlužníkův 

odporovaný právní úkon objektivně zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, že 

(ii) rovněž vede ke zmenšení majetku dlužníka, a že (iii) v důsledku tohoto úkonu nastalé 

zmenšení majetku dlužníka má současně za následek, že věřitel nemůže dosáhnout 

uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka, ačkoli nebýt odporovaného úkonu by se z 

tohoto majetku uspokojil.198 Ke zkrácení pohledávky věřitele proto nemůže dojít, pokud 

dlužník vlastní ještě další majetek, který postačuje, aby se z něj věřitel uspokojil. 

(iii)  Úmysl zkrátit věřitele 

Skutečnost, že odporovaný úkon objektivně zkracuje věřitele, sama o sobě ještě 

nepostačuje k tomu, aby byl odpor věřitele úspěšný. Dlužník musí rovněž právní úkon činit 
                                                 

195 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2285/2000: „V případě, že v době rozhodování soudu 
o odpůrčí žalobě není pohledávka žalobce za dlužníkem ještě vymahatelná a že se žalobce domáhá přiznání této 
pohledávky v jiném řízení (například u soudu), je zpravidla dán důvod k přerušení řízení o odpůrčí žalobě podle 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. V řízení, v němž se projednává přiznání pohledávky žalobce za jeho 
dlužníkem a v němž má být o něm rozhodnuto, je totiž nepochybně řešena otázka, která může mít význam pro 
rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě.“ 

196 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3832/2009. 
197 PULKRÁBEK, Z. Odporovatelnost tzv. ekvivalentních právních úkonů. Právní rozhledy, 2009, č. 

21, s. 753. 
198 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1606/2004, SoRo 7/05. 
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v úmyslu věřitele zkrátit. O úmysl dlužníka zkrátit věřitele se jedná zejména tehdy, jestliže 

dlužník právním úkonem chtěl zkrátit své věřitele nebo jestliže věděl, že právním úkonem 

může zkrátit své věřitele, a pro případ, že je skutečně zkrátí, s tím byl srozuměn.199 Případný 

motiv, pohnutka dlužníka pro takový úkon či to, že tímto úkonem plní nějaký jiný svůj 

závazek zde přitom nejsou rozhodné. I kdyby proto dlužník plnil uzavřením smlouvy se třetí 

osobou svůj morální nebo právní závazek, může uzavřením smlouvy sledovat úmysl zkrátit 

své věřitele. Pokud by ovšem právní úkon uzavírali v úmyslu zkrátit věřitele oba jeho 

účastníci (tedy nejen pouze dlužník), bude absolutně neplatný pro rozpor s účelem zákona, 

resp. pro jeho obcházení a neplatnému právnímu úkonu odporovat nelze.200 

4.3.2. Další předpoklady úspěšné odpůrčí žaloby 

Nad rámec výše uvedených podmínek odporovatelnosti právních úkonů, stanoví 

občanský zákoník v ustanovení § 42 a odst. 2, 3 a 4 další podmínky, za nichž může věřitel 

úspěšně odporovat zkracujícímu právnímu úkonu dlužníka: 

• věřitel se může domáhat určení relativní neúčinnosti zkracujícího právního 

úkonu prostřednictvím odpůrčí žaloby (nejde ovšem o určovací žalobu podle 

§ 80 písm. c) o.s.ř.; 

• odpůrčí žalobu je třeba podat do tří let od učinění odporovaného právního 

úkonu. Tato lhůta je prekluzivní, soud k jejímu zachování proto přihlíží ex 

offo; 

• odporovatelné jsou dlužníkovy právní úkony učiněné in fraudem creditoris: 

úplatné i bezúplatné, dvoustranné i jednostranné, zcizovací právní úkony, dále 

právní úkon dlužníka, kterým objektivně dochází ke zkrácení možnosti 

uspokojení věřitelovy pohledávky (např. prominutí dluhu podle § 574); 

• podle první skutkové podstaty § 42a odst. 2 OZ se věřitel se může dovolat 

relativní neúčinnosti právního jednání, které dlužník učinil v úmyslu zkrátit 

své věřitele, byl-li takový úmysl druhé straně znám. Věřitel zde prokazuje 

zkracující úmysl a jeho znalost druhou stranou, neprokazuje, že ke zkrácení 

                                                 

199 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 720/2011. 
200 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1228/2009. Z hlediska právních následků totiž 

relativní neúčinnost stojí až za absolutní a relativní neplatností. 
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věřitele skutečně došlo. Postačí, že odporem lze způsobit nebo usnadnit 

uspokojení věřitele; 

• podle druhé skutkové podstaty § 42a odst. 2 OZ se věřitel může dovolat 

relativní neúčinnosti právního jednání, kterým byl věřitel zkrácen a k němuž 

mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo které dlužník učinil ve prospěch 

takové osoby, ledaže druhé straně v době, kdy se právní jednání stalo, 

dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl, a ani jej nemohla při náležité 

pečlivosti poznat.201 Zákon tedy na rozdíl od první skutkové podstaty 

vyžaduje, aby věřitel prokázal, že ke zkrácení skutečně došlo, na druhou 

stranu zakládá vyvratitelnou právní domněnku vědomosti osoby blízké o 

dlužníkově úmyslu; 

• za osobu blízkou dlužníku, který je fyzickou osobou lze za splnění dalších 

podmínek považovat i právnickou osobu;202  

• věřitel je k podání odpůrčí žaloby aktivně legitimován tehdy, pokud měl za 

dlužníkem pohledávku v době, kdy byl učiněn odporovaný právní úkon, a to i 

pohledávku nesplatnou nebo pohledávku, která má na základě vzniklého 

závazkového právního vztahu vzniknout až v budoucnu. Pohledávka za 

dlužníkem přitom nemusí být v této době ještě vymahatelná;203 

• věřitel je oprávněn odporovat nejen právním úkonům, které učinil dlužník, ale 

i právním úkonům ručitele a dalších osob, které jsou z důvodu akcesorické a 

subsidiární povinnosti zákonem zavázány (např. z titulů zajištění závazků) 

uspokojit pohledávku věřitele;204 

                                                 

201 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3594/2010: „Úspěšná obrana žalované dlužníkovi 
blízké osoby podle ustanovení § 42a odst. 2 občanského zákoníku spočívá nejen v jejím tvrzení, že o úmyslu 
dlužníka zkrátit odporovaným právním úkonem věřitele nevěděla a ani nemohla vědět, ale také v tvrzení a 
prokázání toho, že o tomto úmyslu nevěděla a ani nemohla vědět, přestože vyvinula „pečlivost“ k poznání 
tohoto úmyslu dlužníka a šlo o „náležitou pečlivost“.  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.30 Cdo 4885/2010 
„Zákon po dlužníkovi blízké osobě požaduje, aby se při právních úkonech s dlužníkem nebo při právních 
úkonech, které dlužník učinil v její prospěch, tímto způsobem přesvědčila, že právní úkon nezkracuje věřitele 
dlužníka, a vede ji k tomu, aby nečinila právní úkony (nepřijímala podle nich plnění) na újmu práv věřitelů 
dlužníka; v případě, že se tak nezachová, musí být srozuměna s tím, že věřitel může požadovat uspokojení své 
pohledávky také z majetku, který na základě takového právního úkonu od dlužníka nabyla.“ 

202 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1225/2009. 
203 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3832/2009. 
204 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1340/2009. 
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• právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl 

právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka 

prospěch; 

• není-li dobře možné, aby věřitel mohl požadovat uspokojení své pohledávky z 

toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, má 

právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch;205 

• neúčinnost právního úkonu se prohlašuje (deklaruje) rozhodnutím soudu s 

působností ex tunc. 

4.3.3. K odporovatelnosti ekvivalentních právních úkonů 

Za velmi specifickou a zajímavou považuji problematiku (ne)přípustnosti 

odporovatelnosti tzv. ekvivalentních právních úkonů. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi 

shodně s většinovými názory autorů právní vědy206 konstantě judikuje, že o zkracující právní 

úkon nejde, pokud dlužník za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty obdržel od 

nabyvatele skutečně (reálně) jejich obvyklou cenu nebo mu za ně byla jinak 

poskytnuta přiměřená (rovnocenná) náhrada.207 Tento závěr pak dále rozvinul 

např. v rozhodnutích ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4254/2010, nebo ze dne 31. 3. 2011, 

sp. zn. 30 Cdo 3775/2010 s tím, že v případě ekvivalentního právního úkonu se de facto jedná 

pouze o změnu podoby majetku, což nemá na možnost uspokojení věřitele vliv: „[v] případě, 

že dlužníkův právní úkon neměl za následek zmenšení jeho majetku, neboť za převedené věci, 

práva nebo jiné majetkové hodnoty obdržel jejich obvyklou cenu nebo mu za ně byla jinak 

poskytnuta přiměřená (rovnocenná) náhrada, rovněž nemůže dojít ke zkrácení uspokojení 

věřitelovy pohledávky; i když má dluhy, nenastalo-li v důsledku tzv. ekvivalentního právního 

úkonu zmenšení dlužníkova majetku a k uspokojení věřitelovy pohledávky může sloužit 

dlužníkův majetek – i když změnil podobu svých aktiv – ve stejné hodnotě (ceně), jako kdyby k 

těmto právním úkonům nedošlo.“. V souladu s výše uvedenou koncepcí pak Nejvyšší soud 

požaduje, aby věřitel alespoň tvrdil, že právní úkon nebyl ekvivalentní, resp. že věc, právo či 

                                                 

205 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 5375/2008. 
206 Např. J. ŠVESTKA IN ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. 

Občanský zákoník. Komentář. 1. svazek. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 386: „Z toho plyne, že 
odporovatelnými nemohou být právní úkony, při kterých ke zmenšení majetku nedochází.“, dále VRCHA, P. 
Odporovatelnost právního úkonu podle občanského zákoníku v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. 
ASPI, 2012, oddíl 4.3 (též na http://vrcha.webnode.cz). 

207 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2079/2010. 



 

89 

jiná majetková hodnota nebyly převedeny za cenu obvyklou (tržní) nebo za ně nebyla 

poskytnuta rovnocenná náhrada.208  Rovněž ale připomíná, že pro závěr, že se dlužníkův 

majetek následkem převodu nesnížil, není bez dalšího významný jen obsah smlouvy nebo 

jiného ujednání.209 O ekvivalentní právní úkon tak půjde tehdy, jestliže se dlužníku za 

převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty reálně dostane jejich obvyklá cena nebo 

jiná skutečně přiměřená (rovnocenná) náhrada.210  

Výše uvedený závěr Nejvyššího soudu o nemožnosti odporovat ekvivalentní právní 

úkon podrobil kritice Z. Pulkrábek a zaujal opačný názor, podle kterého právní úkon může 

zkrátit věřitele, a tudíž být odporovatelný, i tehdy, když „pouze“ mění skladbu majetku 

dlužníka, aniž by snižoval jeho celkovou hodnotu. Z. Pulkrábek spatřuje rozdíl například 

v tom, zda dlužník vlastní nemovitost, kterou může věřitel (exekutor) jednoduše zjistit z 

katastru nemovitostí a nemovitost nechat prodat, nebo zda nemovitost dlužník prodal a utržil 

za ní peníze. Nemovitost má totiž trvající hodnotu a dlužník s ní nemůže před věřiteli utéct 

nebo ji schovat. Naproti tomu pokud bude mít dlužník v úmyslu daným převodem věřitele 

zkrátit, peníze neuloží na svůj účet, ale spíš je uloží v zahraniční bance, obdaruje jimi 

někoho, nebo je zkrátka utratí. Osud těchto peněz je už ovšem velmi těžko zjistitelný. Podle 

výše uvedené koncepce Nejvyššího soudu by se na takový případ hledělo, jako by se možnost 

věřitele dosáhnout uspokojení vůbec nezhoršila, neboť dlužník za nemovitost utržil 

ekvivalentní hodnotu a jeho majetek se tak nezmenšil.  Reálně by ovšem uspokojení věřitele 

již bylo prakticky nemožné.  

Autor článku připouští, že v uvedeném případě nedochází striktně vzato ke zkrácení 

již samotným dispozičním úkonem (neboť majetek se ekvivalentní směnou opravdu 

nezmenší), ale zkrácení „zakládá“, které je dokončeno až následným jednáním (např. 

převedením peněz či jejich zašantročením). Na druhou stranu poukazuje na skutečnost, že ke 

zhoršení možnosti věřitele uspokojit se z majetku dlužníka nepopiratelně může dojít i 

v případě změny skladby majetku a měly by tak být postihovány i úkony, které jsou striktně 

                                                 

208 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 780/2007, dále např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 30 Cdo 1150/2007. 

209 V řízení o odpůrčí žalobě musí být proto závěr, že napadený právní úkon je úkonem 
ekvivalentním, vždy bezpečně prokázán, a to nikoliv poukazem na jeho znění, ale zjištěním, že za plnění, které 
jím dlužník pozbyl, nabyl jiné plnění skutečně ekvivalentní povahy (srov. DRÁPAL, L. Zápis ze školení na 
téma „odporovatelnost a konkursy“. Justiční praxe, 2002, č. 5., str. 240, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
5.3.2008, sp. zn. 30 Cdo 2435/2006). 

210 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4254/2010. 
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vzato ekvivalentní. Jedině takový závěr dostatečně reflektuje ekonomickou realitu tak, aby 

byl věřitel efektivně ochráněn před zkrácením a naplnil se účel institutu odporovatelnosti. 

Na podporu svého názoru dodává, že není důvod nepostihovat i následné dlužníkovo jednání, 

když je rovněž nepochybně kryto zkracujícím dlužníkovým úmyslem. Dále není důvodu 

nechat převážit zájmy dlužníka a jeho kontrahenta na zachování účinnosti úkonu nad zájmem 

věřitele na jeho uspokojení, když dlužník úmyslně jednal protiprávně dlužníkův a kontrahent 

o dlužníkově úmyslu věděl a i přesto s dlužníkem kontrahoval. Ostatně občanský zákoník ani 

neříká, že by bylo možné odporovat jen úkonům vedoucím ke zmenšení dlužníkova majetku 

nebo že by šlo odporovat jen úkonům, jejichž předmětem je neekvivalentní směna hodnot – 

to je dovozené až judikatorně. 

4.3.4. K okamžiku rozhodnému pro posouzení zkrácení a k odporovatelnosti 

procesních úkonů 

Důvodem, pro který není možné odporovat ekvivalentním právním úkonům, na 

základě kterých může dojít k zašantročení majetku, je i skutečnost, že podle konstantní 

judikatury je okamžikem pro posouzení zkrácení okamžik účinnosti převodu majetku.211 

Z. Pulkrábek kritizuje i tento postulát a zdůrazňuje, že zahraniční i dříve platná tuzemská 

právní úprava považovala za odporovatelné nejen bezprostřední zkrácení věřitele, ale i tzv. 

prostředečné (zprostředkované) zkrácení, ke kterému dochází až po právním jednání 

prostřednictvím jiné skutečnosti. 212  

O prostředečené zkrácení pak jde například u zkrácení procesním jednáním. 

Příkladem procesního jednání může být uznání žalobního nároku, učinění nespornými 

skutečností tvrzených druhou stranou či vzdání se opravných prostředků. Takové procesní 

jednání má sice toliko procesní účinky, nicméně prostřednictvím soudního rozhodnutí a jeho 

následného výkonu může být věřitel zkrácen. Svým rozhodnutím ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 

30 Cdo 2585/2007 ovšem Nejvyšší soud potvrdil, že odpůrčí žalobu proti procesním úkonům 

dlužníka úspěšně uplatnit nelze. 

V rámci polemiky s výše prezentovanými názory Z. Pulkrábka o okamžiku 

rozhodném pro posuzování zkrácení – a tedy i odporovatelnosti ekvivalentních úkonů – 

                                                 

211 Např. Vrcha, P. Odporovatelnost právního úkonu podle občanského zákoníku v judikatuře 
Nejvyššího soudu České republiky. ASPI, 2012, oddíl 4.3 (též na http://vrcha.webnode.cz). 

212 PULKRÁBEK, Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 386. 
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soudce Nejvyššího soudu P. Vrcha uvedl, že z hlediska rozhodování soudu o odpůrčí žalobě 

nemohou být podstatné hypotetické úvahy o možném stavu, který by in eventum v poměrech 

dlužníka nastat mohl a v takovém případě by mohl zkrátit uspokojení vymahatelné 

pohledávky věřitele. Jak pokračoval, „[p]osledně zmíněné tedy  dává i právnímu laikovi tušit, 

proč judikatura Nejvyššího soudu setrvává na požadavku verifikovat ekvivalentnost 

dlužníkem učiněného právního úkonu z hlediska posouzení, zda jde o úkon odporovatelný ve 

smyslu § 42a odst. 1 obč. zák. či nikoliv a nezaobírá se tím, co nenastalo a co by hypoteticky 

nastat  mohlo.“. Ačkoli v obecné rovině považuji úvahy Z. Pulkrábka za správné (resp. 

spravedlivé), domnívám se, že opravdu není možné po soudu spravedlivě požadovat, aby 

dopředu anticipoval a predikoval každý potenciálně hrozící exces dlužníka. Takové jednání 

by ostatně porušovalo i několik ústavněprávních a zákonných principů, počínaje principem 

právního státu, právní jistoty, autonomie vůle, presumpce dobrověrného jednání, ale svým 

způsobem i presumpci neviny. Mám za to, že jádro problému v zásadě spočívá v nemožnosti 

věřitele dozvědět se o zkracujícím jednání dlužníka, pokud není zachycen ve veřejných 

seznamech, jehož řešení by ovšem vyžadovalo spíše legislativní změnu. Nicméně považuji za 

prakticky nemožné, nastavit legislativní úpravu tak, aby zamýšlený cíl splnila, ale zároveň 

excesivně a bez hmatatelných důvodů neingerovala do práv dlužníka. 

Lze předeslat, že francouzská judikatura nevyžaduje zmenšení majetku dlužníka 

(appauvrissement du débiteur) jako nezbytnou podmínkou pro dovolání se neúčinnosti 

jednání dlužníka. Proto i v případě, že dlužník za majetek obdrží obvyklou cenu (tedy 

ekvivalentní jednání), je podle francouzského práva možné jednání napadat, pokud by směna 

hodnot ve svém důsledku vedla k nahrazení majetku jinými prostředky, které jsou mnohem 

hůře sledovatelné a je tak složitější z nich dlužnou pohledávku uspokojit (viz kapitola 7.3.2. 

níže).  

4.3.5. Problematika odporovatelnosti právních úkonů, kterými nedochází ke zcizení 

majetku 

Středobod nastíněné kritizované judikatorní koncepce tedy je zmenšení dlužníkova 

majetku. Nad rámec dovozované nepřípustnosti odporovat ekvivalentním právním úkonům, 

které – formálně vzato – nezmenšují dlužníkův majetek, podmínka zmenšení majetku věřiteli 

umožňuje bránit se pouze proti zcizení, kdy dochází k převodu vlastnického práva. Pokud 

ovšem k převodu vlastnického práva nedojde, a dlužník svůj majetek „toliko“ zatíží 

zástavním právem nebo věcným břemenem, nelze proti takovému úkonu brojit, jak výslovně 
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Nejvyšší soud potvrdil ve svém rozhodnutí z 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 366/2008.213 Není 

přitom pochyb, že hodnota majetku, ze kterého by měl být dluh věřitele uspokojen, se 

takovým právním zatížením značně snižuje a může vést i k jeho neprodejnosti. 

Jak k uvedenému podotýká Z. Pulkrábek, v Československu přitom dříve platilo (tak jako 

současně platí i v Německu a Rakousku), že odporovat lze i zatížení. 214 

Pro úplnost je třeba upozornit, že podle insolvenčního zákona sankce neúčinnosti ve 

vymezených případech nastupuje ex lege, tedy aniž by se jí musel věřitel domáhat.215 

Závěrem, sankce odporovatelností podle občasného zákoníku není v praxi příliš 

funkční. Strohá a zjednodušená právní úprava redukovaná do jediného ustanovení klade 

věřiteli nemalé překážky při jejím uplatňování. Nad rámec uvedeného je pro věřitele velmi 

komplikované rozpoznat a následně před soudem prokázat, že předmětný úkon předpoklady 

odporovatelnosti splňuje, tj. že byl učiněn in fraudem creditoris. Nový občanský zákoník u 

některých skutkových podstat (např. mrhání) v tomto ohledu pozici věřitele ulehčuje, když 

k subjektivní stránce nepřihlíží a nevyžaduje zkracující úmysl, jak rozvedeno níže. 

4.4. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy není možné bezvýhradně kategorizovat jako následek 

vadného právního úkonu. Odstoupení od smlouvy je převážně následkem 

porušení závazkového právního vztahu – který ovšem sám o sobě vadou netrpí.216 Dohoda o 

                                                 

213 „...je tomu tak proto, že na základě uvedené zástavní smlouvy žalovaní nezískali od dlužníka žádný 
majetek, který by mohl být postižen výkonem rozhodnutí (exekucí). V uvedeném smyslu nemohlo ani dojít k 
zákonnému předpokladu objektivního zkrácení uspokojení věřitelovy pohledávky, jestliže dlužníkův právní úkon 
v daném případě nevedl ke zmenšení jeho majetku.“ Pro otázku odporovatelnosti zřízení věcného břemena se 
vyjádřil obdobně ve svém rozhodnutí ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011. 

214 PULKRÁBEK, Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 382. 

215 Právní úkon je neúčinný ze zákona, jestliže byl dlužníkem učiněn v rozporu s omezeními 
vyplývajícími z § 111 InsZ, která po zahájení insolvenčního řízení zapovídají podstatné změny majetkové 
podstaty, resp. její nikoliv zanedbatelné zmenšení. Zákonná neúčinnost stíhá právní úkon učiněný poté, co 
nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a tyto účinky v době, kdy byl právní úkon učiněn, 
nepominuly (což se často stává před pravomocným rozhodnutím o insolvenčním návrhu. K tomu srov. dále 
ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle insolvenčního 
zákona. Právní rozhledy, 2013, č. 9, s. 307. 

216 Judikatura dovodila, že odstoupit lze pouze od smlouvy, která byla platně uzavřena (srov. např. 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2001, sp. zn. 25 Cdo 968/99). 
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odstoupení ostatně vůbec nemusí být vázána na existenci nějakého důvodu.217 V odstoupení 

od smlouvy lze spatřovat stricto sensu (sankční) následek pro vadu právního úkonu 

u smlouvy, která byla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ve smyslu 

§ 49 OZ.218  

4.4.1. Základní předpoklady odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy je upraveno v § 48 OZ, podle kterého je možné od smlouvy 

odstoupit pouze pokud tak pro konkrétní případ stanoví zákon nebo dohoda účastníků 

právního úkonu. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší s účinky ex tunc, není-li právním 

předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. 

Jak již bylo uvedeno výše, odstoupení od smlouvy je jednostranný adresovaný právní 

úkon, jehož účinky nastávají okamžikem, kdy dojde do dispoziční sféry adresáta. Z právního 

úkonu musí být především zřejmá vůle od určité smlouvy odstoupit, s tím, že podle 

judikatury s odkazem na výkladová pravidla obsažená v § 35 odst. 2 OZ není podstatné, zda 

v něm bude výslovně obsažen zákonný termín „odstoupení“. K platnému odstoupení 

postačuje, pokud smluvní strany použily ve smlouvě pojmu „zrušení smlouvy“, resp. „storno 

smlouvy“, čímž v dostatečné míře vyjádřily i vůli od smlouvy odstoupit.219  

(i) Uvedení důvodu odstoupení jako náležitost platného odstoupení 

Nejvyšší soud k náležitostem platného odstoupení rovněž přiřadil i uvedení 

důvodu odstoupení. Původně se tento závěr uvedený v rozhodnutí ze dne 20. 11. 2011, 

sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 vztahoval na pracovněprávní případ podle ustanovení § 310 odst. 4 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), které opravňuje 

zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky v době trvání pracovního poměru 

zaměstnance. Nejvyšší soud zde podotkl, že údaj o důvodu odstoupení je „imanentní součástí 

každého jednostranného odstoupení od právního úkonu“ s tím, že bez uvedení tohoto údaje 

nelze pokládat jednostranné odstoupení od právního úkonu za perfektní a nemůže mít za 

                                                 

217 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 
459. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 419. 

218 Nicméně v tomto případě rozporu mezi skutečnou vůlí a jejím projevem by podle J. Švestky z 
teoretického hlediska správně měla být uplatňována tradiční sankce relativní neplatnosti (srov. ŠVESTKA, J., 
SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. Vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 431 a R 22/2004). 

219 Srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 11. 10. 1999, sp. zn. IV. ÚS 276/99. 
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následek sledované právní účinky. V poměrně nedávném rozhodnutí ze dne 31. 1. 2012, 

sp. zn. 30 Cdo 1233/2011 Nejvyšší soud dovozený právní názor přenesl i do 

občanskoprávních poměrů a aplikoval jej konkrétně na kupní smlouvu, jejímž předmětem 

byla nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí. Požadavek uvedení důvodu odstoupení tak 

zřejmě lze vnímat jako další obecnou náležitost platného odstoupení od smlouvy. To se podle 

mého názoru logicky nevztahuje na případ, pokud byla sjednána možnost odstoupit bez udání 

důvodu nebo vyplývá přímo ze zákona (srov. např. § 53 odst. 7 OZ). 

(ii)  Odstoupení nelze sankcionovat smluvní pokutou 

V praxi velmi často rozšířenou chybou bývá sjednávání smluvních pokut právě pro 

případ odstoupení od smlouvy, ačkoli takové ujednání je soudy konstantně zapovídáno. 

Smyslem smluvní pokuty je totiž sankcionovat porušení povinnosti, zatímco odstoupení od 

smlouvy je výkonem práva. Proto ujednání o smluvní pokutě pro výkon odstoupení od 

smlouvy jako pro výkon práva, je v rozporu s účelem smluvní pokuty a jako takové neplatné 

pro rozpor s účelem zákona podle § 39 OZ.220 Institut, který naopak zákon předvídá, a který 

může sloužit k odškodnění smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy druhou stranou 

je tzv. odstupné ve smyslu ustanovení § 497 OZ. 

Právo odstoupit od smlouvy je právem majetkovým, které se promlčuje v tříleté 

promlčecí době.221 Namítne-li proto dlužník důvodně promlčení tohoto práva věřitele, účinky 

odstoupení od smlouvy vůči němu nenastanou. 

4.4.2. Právní následky odstoupení od smlouvy 

(i) Zrušení smlouvy ex tunc 

Odstoupením od smlouvy se smlouva bez dalšího ruší a to od samého počátku (ex 

tunc)222, pokud právní předpis či dohoda nestanoví něco jiného. V právních vztazích 

účastníků smlouvy nastává stejný právní stav, jako kdyby k uzavření smlouvy vůbec nedošlo. 

Zrušení smlouvy s účinky od počátku znamená nejen to, že smlouva ztrácí své právní účinky 

a že neposkytuje základ pro právní vztahy účastníků; mezi účastníky smlouvy se zrušení 

                                                 

220 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 25 Cdo 
182/2001. 

221 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2047/2006. 
222 Odstoupení od smlouvy podle § 349 odst. 1 ObchZ má na rozdíl od právní úpravy obsažené 

v občanském zákoníku účinky ex nunc. 
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smlouvy od počátku projevuje zejména tím, že se od počátku obnovují jejich práva a 

povinnosti v té podobě, v jaké je měli k předmětu smlouvy před uzavřením smlouvy (tedy že 

se obnovuje „původní stav“).223 Nebylo-li doposud na takto zrušenou smlouvu plněno, 

závazek plnit podle zrušené smlouvy odpadá. V opačném případě si účastníci zrušené 

smlouvy vzájemně vypořádají poskytnutá plnění podle zásad o bezdůvodném obohacení 

(§ 457, 451 an. OZ), ledaže je pro vypořádání stanovena zvláštní právní úprava.  

(ii)  Zánik akcesorických závazků 

Odstoupením od smlouvy zanikají pro svoji akcesorickou povahu rovněž vedlejší 

závazky, které jsou na existenci hlavního závazku závislé. Proto i případný nárok na 

zaplacení smluvní pokuty zrušením smlouvy jako akcesorický nárok také zanikne. Nárok na 

smluvní pokutu v důsledku odstoupení od smlouvy ovšem nezanikne, pokud vznikl ještě před 

odstoupením od smlouvy z důvodu jejího porušení. Jak vysvětlil Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 25. června 2003, sp. zn. 33 Odo 131/2003, odstoupením od smlouvy 

realizuje smluvní strana svou vůli nebýt nadále účastníkem právního vztahu, v němž druhá 

smluvní strana nedodržuje stanovené závazky, zatímco uplatněním práva na smluvní pokutu 

takové jednání druhé smluvní strany sankcionuje a hradí svou případnou majetkovou újmu. 

Proto pokud například účastník odstoupil od kupní smlouvy pro nezaplacení dohodnuté kupní 

ceny, pak není důvod, aby mu byl upřen nárok na zaplacení smluvní pokuty sjednané právě 

pro případ nezaplacení kupní ceny.   

Samotným odstoupením od smlouvy pak není dotčeno právo na náhradu škody (§ 420 

an. OZ).  

(iii)  K důsledkům odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti 

Jak bylo uvozeno výše, odstoupením od smlouvy (není-li právním předpisem nebo 

účastníky dohodnuto jinak) se smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi jejími 

účastníky. V právních vztazích účastníků smlouvy nastává stejný právní stav, jako kdyby ke 

smlouvě vůbec nedošlo. Od počátku se tak jejich práva a povinnosti obnovují v té podobě, v 

jaké je měli k předmětu smlouvy před uzavřením smlouvy, nehledě na to, že smlouva měla 

mít věcněprávní účinky. V případě smluv o převodu nemovitostí tak odstoupením zaniká titul 

k nabytí vlastnického práva k nemovitosti a převodce je tak nadále vlastníkem převáděných 

                                                 

223 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 18. 10. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2640/2012. 
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nemovitostí. Podle judikatury Nejvyššího soudu na tom nic nemění ani skutečnost, že podle 

předmětné smlouvy (později zrušené) bylo pro nabyvatele vloženo do katastru nemovitostí 

vlastnické právo.224 Problematická situace vzniká, dojde-li před odstoupení od smlouvy ke 

zcizení předmětných nemovitostí na třetí osobu. Pokud třetí osoba své vlastnické právo 

nabyla v dobé víře, pak ji právní řád v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a s 

ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv v dobré víře225  poskytuje ochranu 

a vlastnické právo třetí osoby tak nezaniká.226   

4.4.3. Zákonné důvody odstoupení od smlouvy 

Občanský zákoník dává právo účastníku od uzavřené smlouvy odstoupit například 

v těchto případech: 

• účastník uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek (§ 49 

OZ);  

• ve vypočtených případech v rámci právní úpravy spotřebitelských smluv a 

ochrany spotřebitele, např. spotřebitel může od smlouvy odstoupit, pokud 

byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, bez 

uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§ 53 

odst. 7 OZ, nebo § 53 odst. 8, § 54c, § 57 odst. 1 OZ aj.); 

• pokud dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, jej nesplní ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě věřitelem mu poskytnuté, má věřitel právo od 

smlouvy odstoupit (§ 517 odst. 1 OZ); 

• pokud má dlužník právo volby způsobu splnění závazku a pokud byla 

nahodilým zánikem některé věci volba zmařena (§ 561 odst. 1 OZ); 

• jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího 

neupozornil a jde-li současně o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, nebo 

pokud prodávající kupujícího ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména 

                                                 

224 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2640/2012. 
225 K tomu srov. podrobně např. SPÁČIL, J. Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo třetí osoby. 

Právní rozhledy, 2006, č. 18, s. 669 – 671. 
226 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. 30 Cdo 250/2009. 
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vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se 

ukáže nepravdivým (§ 597 odst. 1 a 2 OZ); 

• pokud prodávající neobstará objednané zboží na objednávku v dohodnuté 

lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem (§ 613 OZ);  

• v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou a 

není možné, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu 

odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď 

výměnou věci, nebo její opravou (to neplatí, pokud kupující před převzetím 

věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám 

způsobil) (§ 616 odst. 3 OZ); 

• pokud má prodávaná věc odstranitelnou vadu a zároveň jsou splněny další 

podmínky podle § 622 odst. 1 OZ nebo pokud má prodávaná věc 

neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána 

jako věc bez vady podle § 622 odst. 2 OZ. Právo odstoupit přísluší 

kupujícímu i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující 

nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc 

řádně užívat; 

• v případech uvedených pod marginální rubrikou „Nemožnost plnění“, 

konkrétně v § 575 odst. 3 OZ či § 576 OZ; či 

• v případech vztahujícím se k právům a povinnostem vyplývajícím z nájemní 

smlouvy (§ 666 odst. 2 OZ, § 679 odst. 1 a 2 OZ), ze smlouvy o obstarání 

věci (§ 735 OZ) či ze smlouvy o ubytování (§ 759 odst. 1 OZ). 

4.5. Jiné následky  

Nad rámec výše uvedených následků, které vyplývají ze systematiky občanského 

zákoníku, lze podle mého názoru rozeznávat i další následky, jež sice nejsou explicitně 

vyjádřeny v hlavě čtvrté části první zákona (příp. navíc i pod samostatnou marginální 

rubrikou), ale lze je vyčíst z dalších zákonných ustanovení nebo představují sekundární 

následky vadných právních úkonů. 
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4.5.1. Odepření právní ochrany 

Za určitých předpokladů může být i formálně bezvadný právní úkon považován za 

vadný a  stižen nepříznivými právními následky, například odepřením právní ochrany právu 

vyplývajícímu z takového právního úkonu. Sankce zde nezpůsobí neplatnost předmětného 

úkonu, ale nemožnost soudně vymoci práva z něj vyplývající staví. Takové právo tak bude 

mít obdobný charakter jako naturální obligace.   

Ochranu lze v občanskoprávních vztazích odepřít v případě dvou relativně 

samostatných skutkových podstat227 - pro výkon práv v rozporu s dobrými mravy a pro 

zneužívající výkonu subjektivních práv a povinností podle § 3 odst. 1 OZ: „výkon práv a 

povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do 

práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“.  

(i) Výkon práva v rozporu s dobrými mravy 

Korektiv dobrých mravů, který odepře ochranu právu, je obecnými soudy aplikován 

zejména v případě rozporu vznesené námitky promlčení s dobrými mravy. Uplatnění námitky 

promlčení se podle rozhodovací praxe může příčit dobrým mravům, ovšem pouze ve 

výjimečných případech, kdy by bylo výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který 

marné uplynutí promlčecí doby ničím nezavinil, a vůči němuž by za takové situace zánik 

nároku v důsledku promlčení byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a 

charakterem jím uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto 

okolnosti by přitom musely být naplněny v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn 

tak významný zásah do principu právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku 

promlčení.228 

Rovněž v oblasti výkonu vlastnického práva je korektiv dobrých mravů často 

uplatňován. Odepření ochrany výkonu vlastnického práva uplatňovaného v rozporu s 

dobrými mravy žalobou na vyklizení bytu se podle judikatury Nejvyššího soudu projeví buď 

zamítnutím žaloby, nebo tím, že vyklizení bude podmíněno zajištěním bytové náhrady, příp. 

delší lhůtou pro vyklizení. Zamítnutí žaloby bude na místě zejména s ohledem na pokročilý 

                                                 

227 Judikatura Nejvyššího soudu v některých rozhodnutích pojmy nesprávně směšuje, nebo na místo 
zákazu zneužití aplikuje pojem dobré mravy (např. SoRo 4/01), případně z konstatování zneužití právo vyvodí 
závěr o rozporu s dobrými mravy a teprve na tomto základě odepře výkonu práva ochranu (např. rozhodnutí sp. 
zn. 22 Cdo 1567/2004). 

228 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3455/2011. 
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věk žalovaných, kteří v nemovitosti prožili značnou část života, a pro které by byla změna 

prostředí velmi traumatizující. Při zvažování, která z uvedených možností bude užita, musí 

být přihlíženo i k situaci žalobce a újmě, která mu v důsledku zvoleného řešení nastane.229 

Ústavní soud proto ve svém rozhodnutí ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. III. ÚS 678/11 uzavřel, že 

aplikace sankce odepření ochrany výkonu práva v rozporu s dobrými mravy práva vyžaduje 

vždy adekvátně silné důvody a nelze ji tak nadužívat. 

(ii)  Zneužití práva 

V případě porušení zákazu zneužití práva jde také o chování, které sice je formálně v 

souladu se zákonem, ale je vykonáváno v rozporu s jeho účelem. Za podmnožinou230 

(či kvalifikovaný případ)231 zneužívajícího výkonu práva je možné považovat šikanu. 

Na rozdíl od samotného zneužití je šikanózní výkon práva veden cílem poškodit jiného, 

zatímco dosažení vlastního smyslu a účelu sledovaného právní normou by zůstalo vedlejší a z 

hlediska jednajícího by bylo bez významu. Nicméně Nejvyšší soud uvedené rozlišování často 

stírá a pojmy zneužití práva a šikana používá jako synonyma, jak dokládá i jeho rozhodnutí 

z 18. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2699/2011. Aplikaci § 3 odst. 1 pak v zásadě omezuje toliko na 

případy šikany.232 Lze poznamenat, že i obecný občanský zákoník zneužití práva vnímal 

rovněž úzce jako šikanu a takovému pojetí odpovídala i jeho výslovná dikce v § 1295 „ I ten 

kdo způsobí úmyslně škodu způsobem příčícím se dobrým mravům, odpovídá za ni; stalo-li se 

to však při výkonu práva, jen tehdy, když poškození jiného bylo patrně účelem výkonu práva.“ 

NOZ rovněž v § 8 předvídá, že  zjevné zneužití práv bude sankcionováno odepřením 

ochrany podle  NOZ, nicméně  neomezuje zneužití pouze na případy šikany. Bude tak opět 

záležet na soudním výkladu, k jakému pojetí se přikloní. 

4.5.2. Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení 

Mezi další následky vadných právních úkonů lze řadit i povinnost nahradit škodu 

vzniklou vadným právním úkonem, byť se jedná až o sekundární následek vadného právního 

úkonu.  Vyjma obecné povinnosti hradit vzniklou škodu podle § 420 an. OZ, předvídá platná 

                                                 

229 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1113/2009. 
230 LAVICKÝ, P., KRÁLÍK, M. Zákaz šikany – Nejvyšší soud Československé republiky, Rv I. 

1938/27. Soudní rozhledy. 2012, č. 11-12 
231 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2009, s.16 an. 
232 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2000, sp. zn. 21 Cdo 992/99. 
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právní úprava rovněž v § 42 OZ povinnost hradit škodu, která vznikla pro neplatnost 

právního úkonu či povinnost hradit škodu vzniklou úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům ve smyslu § 424 OZ a. Rovněž nelze vyloučit ani odpovědnost za nemajetkovou 

újmu, kterou by mohla vadnost právního úkonu v konečném důsledku také zapříčinit.233 

Za sekundární následek vady právního úkony, konkrétně neplatnosti smlouvy, je pak 

rovněž možné považovat povinnost každého z účastníků vrátit druhému vše, co podle ní 

dostal ve smyslu § 457 OZ. 

4.6. Vzájemný vztah následků vadných právních úkonů 

Pokud zákon rozeznává vícero následků vadných právních úkonů, pak logicky 

vzniká otázka, jaký je mezi nimi vzájemný vztah a který následek bude mít v konkrétním 

případě aplikační přednost. 

Primárním předmětem zkoumání při posuzování, jaký následek na vadný právní 

úkon aplikovat, by mělo být zjištění, zda právní úkon není neplatný (příp. nicotný). 

Neplatnost právního úkonu jako taková totiž vylučuje možnost aplikace jiných sankcí, které 

se naopak jinak než na platný právní úkon použít nemohou. Proto například nelze odporovat 

neplatný právní úkon, jak již konstantně judikuje Nejvyšší soud jak pro případ 

odporovatelnosti podle § 42a OZ, tak i pro odporovatelnost podle § 234 InsZ.234 Institut 

neplatnosti proto má aplikační přednost před odporovatelností, resp. neúčinností právního 

úkonu (tento závěr se uplatní i pro případné odstoupení od smlouvy, kde je opět pojmově 

nemyslitelné odstoupit od neplatné smlouvy).  

Vyloučení odporovatelnosti neplatného právního úkonu má svůj základ i 

v restriktivní intepretaci pravidla o uspokojení „z toho, co ušlo“ a pojmu zmenšení majetku 

(viz výše). Neplatným právním úkonem totiž nedochází k žádnému převodu právního titulu 

k majetku, z dlužníkova majetku nic neušlo a věřitel tak nemůže být zkrácen. Nemožnost 

odporovat neplatný právní úkon, tedy preferenci neplatnosti před odporovatelností, podrobil 

                                                 

233 ROZBORA, M. Systém následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich vztahy – část I. 
Právní fórum, 2012, č. 4, s. 132. 

234 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9.6.2000, sp. zn. 21 Cdo 1880/99 či ze dne 1.7.2008, sp. zn. 
29 Odo 1027/2006. Z literatury například Švestka, J. in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., 
HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 386; ZUKLÍNOVÁ, M. Právní 
úkony. § 34–§ 51 občanského zákoníku. Praha: Linde, 2012, s. 66.   
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své kritice Z. Pulkrábek,235 jehož názor v tomto bodě považuji za správný. Především 

z procesního hlediska jsou na věřitele kladeny neopodstatněné nároky, když musí nejprve 

zkoumat, zda dlužníkův právní úkon není neplatný, než přistoupí k odpůrčímu řízení. 

O záležitostech mezi dlužníkem a třetími osobami přitom vůbec objektivně nemusí a ani vždy 

nemůže mít přehled. A pokud by úkon byl neplatný, zbývá mu pouze možnost domáhat se 

určení neplatnosti, což vyžaduje i prokazování naléhavého právního zájmu. Pokud má institut 

odporovatelnosti věřiteli ulehčit jeho postavení, pak v důsledku výše popsaného formalistické 

vnímání dosahuje Nejvyšší soud pravého opaku. Za zmínku stojí i skutečnost, že v Rakousku 

a Německu je věřiteli ponecháno na výběr, zda se dovolá neplatnosti nebo bude úkon 

odporovat.236 

Podle judikatury Nejvyššího soudu237 představuje sankce absolutní neplatnosti podle 

§ 39 OZ významný zásah do autonomie vůle smluvních stran, a pokud je třeba tuto sankci 

uplatňovat pouze subsidiárně, pokud konkrétní vada úkonu není postižitelná mírnější sankcí, 

např. sankcí relativní neplatnosti podle § 40a nebo § 49a OZ. 238  

V rámci absolutní neplatnosti je pak samozřejmě možné, aby byl daný právní úkon 

absolutně neplatný pro vícero důvodů (např. neurčitost a rovněž nezpůsobilost k právním 

úkonům jednajícího subjektu. Tato skutečnost ovšem nemá sama o sobě zvláštní následky. 

 

                                                 

235 PULKRÁBEK, Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 383. 

236 BARTSCH, R., POLLAK, R., BUCHEGGER, W. Österreichisches Insolvenzrecht. Kommentar. 
Band I. §§ 1 bis 43 Konkurs-ordnung. 4. Auflage. Wien: Springer-Verlag, 2000, § 27, Rn. 48, s. 437. 

237 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3911/2011: „S ohledem na předeslané úvahy dospěl 
dovolací soud k závěru, že soudy nižších stupňů pochybily, pokud předmětnou nájemní smlouvu ze dne 5. 4. 
2007 shledaly neplatnou podle § 39 obč. zák. pouze na základě skutečnosti, že tuto uzavřela za žalobkyni 
neoprávněná osoba. Naopak správným postupem soudů mělo být nejprve za použití ustanovení § 33 odst. 2 obč. 
zák., resp. ustanovení § 49a ve spojení s § 40a obč. zák. zjištěno, které právní subjekty se vůbec staly smluvními 
stranami předmětné smlouvy (tj. kterým osobám vznikla z takové smlouvy práva a povinnosti), a teprve za 
splnění tohoto předpokladu mohla být hodnocena platnost smlouvy po stránce jejího obsahu a účelu (§ 39 obč. 
zák.).“ 

238 M. Rozbora zde doplňuje, že § 39 OZ má postavení generální klauzule, s tím, že jako obecná 
norma je derogována tehdy, pokud je rozpor se zákonem blíže ve zvláštní normě specifikován. V těchto 
zvláštních případech je proto aplikace obecné sankce podle § 39 OZ vyloučena. ROZBORA, M. Systém 
následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich vztahy – část I. Právní fórum, 2012, č. 4, s. 187. 
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V. Následky vadných právních úkonů podle dalších předpisů 

soukromého práva 

5.1. Následky vadných právních úkonů podle obchodního zákoníku 

Občanský zákoník představuje obecný právní předpis, který se použije v odvětví 

soukromého práva, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak. Obchodní zákoník představuje právě 

speciální normu, jejíž ustanovení se budou aplikovat přednostně před obecnou 

občanskoprávní úpravou (srov. § 1 odst. 2 ObchZ). Ustanovení občanského zákoníku o 

právních úkonech a jeho vadách se užijí v podstatné míře pro obchodněprávní oblast, proto 

bude níže kladen důraz především na specifické odchylky založené obchodním zákoníkem.   

5.1.1. Relativní neplatnost podle obchodního zákoníku  

Obchodní zákoník rovněž stíhá některé vady právních úkonů sankcí neplatnosti. Na 

rozdíl od občanskoprávní úpravy nevypočítává případy relativní neplatnosti taxativně. 

Podle § 267 odst. 1 ObchZ platí, že pokud je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na 

ochranu některého účastníka, může se této neplatnosti dovolávat pouze tento účastník 

(to neplatí pro smlouvy uzavřené podle části druhé tohoto zákona). Zákon zde vychází 

z principu, že je na účastníkovi, pro jehož ochranu je důvod neplatnosti dán, aby se o své 

zájmy sám staral a dovolal se neplatnosti předmětného úkonu. Soud pak není oprávněn se 

sám – tedy bez námitky dotčeného – touto otázkou zabývat.239 Tento koncept ostatně recipuje 

i nový občanský zákoník. Nicméně v aplikační praxi není na test stanovený v § 267 odst. 1 

ObchZ brán soudy dostatečný zřetel a i v obchodněprávních vztazích se soudy kloní 

k absolutní neplatnosti právního úkonu, aniž by k testu vůbec přistoupily.240 Spíše za výjimku 

tak lze označit rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 9 Cmo 

559/2003, ve kterém na základě provedeného testu podle § 267 odst. 1 ObchZ dospěl 

k závěru, že „namítá-li účastník obchodního závazkového vztahu neplatnost svého podpisu ve 

smlouvě, jedná se o relativní neplatnost, které se může dovolat pouze tento účastník. Pokud se 

neplatnosti vůči smluvnímu partnerovi nedovolá, považuje se smlouva za platnou.“. 

                                                 

239 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, s 1282. 

240 DERKA, J. Vrchní soud v Praze: Relativní neplatnost právního úkonu. Právní rozhledy, 2005, 
č. 15, s. 569 „Podle mých poznatků soudy často i v obchodněprávních vztazích automaticky považují neplatnost 
právních úkonů za absolutní, stejně jako je tomu běžně v občanskoprávních vztazích (vyjma samozřejmě úkonů 
relativně neplatných podle § 40a ObčZ).“  
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5.1.2. Absolutní neplatnost podle obchodního zákoníku  

Obchodní zákoník nemá žádné speciální ustanovení, kterým by obecně reguloval 

režim absolutně neplatných právních úkonů. Vychází se zde proto z právní úpravy 

v občanském zákoníku. Nad rámec uvedeného obsahuje i některá ustanovení, která výslovně 

sankcionují absolutní neplatností určité vady právních úkonů (např. § 55 ObchZ „Smlouva, 

její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže 

(§ 44 až 52), je od počátku neplatná.“).  

Obchodní zákoník také výslovně nezná kategorii rozporu s dobrými mravy, nicméně 

právní úprava dobrých mravů se podle principu subsidiarity občanského zákoníku promítne i 

do obchodních závazkových vztahů. 241 

Například při posuzování rozporu ujednání o výši úroku z prodlení 

v obchodněprávních vztazích – která není stanovena kogentně – je smluvní volnost 

modifikována účelem a smyslem sankčního a motivačního mechanismu institutu úroků 

z prodlení („jejich použití je možné a zákonné, jejich výše však nemůže být bezbřehá“).242 

Proto pokud výše úroků z prodlení má spíše šikanózní charakter než motivační, pak je na 

místě zvažovat uplatnění korektivu dobrých mravů.243 Také v případě, kdy by byl institut 

prodlení věřitelem zneužíván k poškození dlužníka nebo by vzhledem k poměrům účastníků 

vedl k nepřiměřeným důsledkům v tom smyslu, že by dlužníka zatěžoval likvidačním 

způsobem, zatímco pro věřitele by neznamenal podstatný přínos, je na místě odepřít 

s odkazem na dobré mravy ochranu požadavku věřitele na úrok z prodlení.244  

5.1.3. Odepření ochrany pro rozpor se zásadami poctivého obchodního styku  

Vedle dobrých mravů jsou zásady poctivého obchodního styku podle § 265 ObchZ 

dalším korektivem smluvní autonomie. Stejně jako pojem dobrých mravů není samotný 

                                                 

241 HAVEL, B. K aplikovatelnosti dobrých mravů v obchodním styku. Obchodní právo, 2001, č. 2. 
Dále např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2012: „podle ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. (jež 
vzhledem k § 1 odst. 2 věty druhé obch. zák. platí též pro obchodní závazkové vztahy, bez zřetele na § 265 obch. 
zák.) výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do 
práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy“. 

242 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07. 
243 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07. Nejvyšší soud zde 

považoval částku, kterou je povinen platit subjekt, jenž se dostane do prodlení, odpovídající úroku 182 % ročně 
za hranicí, kterou lze považovat podstatě a smyslu daného institutu úroku z prodlení za adekvátní, pročež 
ujednání nemohlo být považováno v souladu s dobrými mravy. 

244 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 33 Cdo 4770/2009. 
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pojem zásad poctivého obchodního styku v zákoně definován. Na rozdíl od rozporu 

s dobrými mravy, rozpor se zásadami poctivého obchodního styku nevede k absolutní 

neplatnosti předmětného právního úkonu. Právní úkon sice zůstává platný, ale je 

sankcionován nepřiznáním právní ochrany. Práva z těchto jednání tak mají povahu naturální 

obligace – sice existují a lze je splnit a jinak s nimi zacházet, lze se však bránit jejich přiznání 

a výkonu.245 

Ke vztahu dobrých mravů a zásad poctivého obchodního styku Nejvyšší soud 

například ve svém rozhodnutí ze dne 20. 1. 2009, sp. zn. 29 Cdo 359/2007 uvedl, že oproti 

dobrým mravům dovolují zásady poctivého obchodního styku vzít v úvahu zvláštnosti 

profesionálních vztahů podnikatelského prostředí a jeho specifické etiky a nejde tedy o 

obsahově totožné pojmy. Jak dále pokračoval, „[v]zhledem k převažující profesionalitě těchto 

vztahů lze dokonce - v obecné poloze - konstatovat, že citlivost k aspektům sociální 

spravedlnosti je v režimu obchodního práva o něco slabší, což může vést k tomu, že za poctivé 

v rovině obchodně právní lze - podle okolností - považovat ještě i postupy, které by se ve sféře 

obecného práva občanského mohly jevit již jako nemravné (viz např. obchodním zákoníkem v 

§ 267 odst. 2 vyloučená možnost namítat v obchodně právních vztazích tíseň a nápadně 

nevýhodné podmínky).“   

Dále Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4139/2008, 

shodně s výše uvedeným rovněž postavil na jisto, že ze skutečnosti, že určité jednání je ve 

smyslu ustanovení § 265 ObchZ v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, bez 

dalšího neplyne, že jde o neplatný právní úkon, neboť se v intencích § 39 OZ příčí dobrým 

mravům: „je nesprávné, je-li jednání, které je "v rozporu s poctivým obchodním stykem" a 

jednání, které "se příčí dobrým mravům", pojímáno jako vztah příčiny (jednání je v rozporu 

se zásadami poctivého obchodního styku) a následku (a tudíž se takové jednání příčí dobrým 

mravům). Kdyby měl být vztah obou ustanovení chápán tímto způsobem, pak by ustanovení § 

265 obch. zák. nebylo samostatně aplikovatelné“.  

Aplikace korektivu zásad poctivého obchodního styku lze ilustrovat například 

rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2011, sp. zn. 23 Cdo 1599/2010, kde Nejvyšší 

soud posuzoval uplatnění smluvní pokuty. V řešeném případě byla smluvní pokuta za 
                                                 

245 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2009, s. 1275 an. 
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prodlení s úhradou ceny za provedení díla fakturována v roce 1996 uplatněna až po patnácti 

letech a to postupníkem této pohledávky. Nejvyšší soud zde dovodil, že v důsledku značného 

časového odstupu mezi vznikem práva na zaplacení ceny za provedení díla a uplatněním 

smluvní pokuty ztratila předmětná smluvní pokuta původní zajišťovací funkci. Byla 

redukována na úroveň pouhého finančního transferu s tím, že navíc byla nepoměrně vyššího 

než původní zajišťovaná pohledávka. Uplatněnému právu na smluvní pokutu proto Nejvyšší 

soud odepřel ochranu pro rozporu jejího uplatnění se zásadami poctivého obchodního styku. 

Nicméně jak se podává z rozhodnutí ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1281/2008 uplatněné 

právo na smluvní pokutu nelze odepřít pro rozpor se zásadami poctivého obchodního styku 

jen proto, že je smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká.  

Z procesněprávního hlediska je stojí za zmínku, že na rozdíl od vady právního úkonu 

spočívající v absolutní neplatnosti, rozpor s poctivostí obchodování musí být podle Z. 

Kovaříka účastníkem řízení namítnut (podobně jako námitka promlčení).246   

5.1.4. Odstoupení podle obchodního zákoníku  

Ustanovení § 344 ObchZ podobně jako OZ stanoví, že od smlouvy lze odstoupit 

pouze v případech, které stanoví smlouva nebo obchodní zákoník. Typickými důvody 

odstoupení od smlouvy jsou zde především situace, kdy jedna ze stran závazkového vztahu 

poruší své povinnosti, což dává druhé straně možnost od smlouvy odstoupit. Zásadní rozdíl 

od odstoupení od smlouvy podle občanskoprávní úpravy spočívá v tom, že odstoupení od 

smlouvy podle § 349 odst. 1 ObchZ má účinky ex nunc. Další důležitou odlišností je 

vyloučení použití ustanovení o možnosti odstoupit od smlouvy uzavření v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek podle § 49 OZ v obchodních závazkových vztazích (srov. § 267 

odst. 2 ObchZ). Zákonodárce v tomto ohledu vycházel z premisy, že do oblasti obchodování 

vstupuje anebo alespoň má vstupovat každý po zralé úvaze a při vědomí si rizik s tím 

spojených.247 

                                                 

246 Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1276. 

247 FIALA, J. KINDL, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2009, s. 1282. 
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5.1.5. Jiné následky 

Pravidlo obsažené v § 42 OZ ohledně povinnosti hradit škodu způsobenou neplatným 

právním úkonem se v obchodních vztazích neaplikuje, neboť obchodní zákoník obsahuje 

vlastní úpravu v § 268 ObchZ. Tato úprava je navíc přísnější, poněvadž je založena na 

principu náhrady škody bez ohledu na zavinění. Obchodní zákoník upravuje jediný liberační 

důvod, jímž je nedostatek dobré víry druhé osoby. Naopak právní úprava bezdůvodného 

obohacení podle občanského zákoník se uplatní i v obchodněprávních vztazích. 

Podle obchodního zákoníku lze spatřovat vadu právního úkonu i ve sjednání 

nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, jejíž následek může spočívat v aplikaci moderačního 

práva soudu založeného ustanovením § 301 ObchZ.  

5.2. Následky vadných právních úkonů podle zákoníku práce 

Pilířem pracovního práva je zákoník práce, který sice neobsahuje vlastní právní 

úpravu pracovněprávního úkonu a vychází tak z občanského zákoníku (srov. § 4 zákoníku 

práce), nicméně výslovně uvádí některá specifika pracovněprávního úkonu.248 Například na 

rozdíl od občanskoprávní úpravy označuje za subjekty (strany) pracovněprávního úkonu 

zaměstnance a zaměstnavatele. Rovněž náležitosti subjektů, které činí pracovněprávní úkon, 

jsou rozdílné – například zaměstnanec nabývá způsobilosti k pracovněprávním úkonům 

dnem, kdy dosáhl 15 let a ukončil povinnou školní docházku (srov. § 6 zákoníku práce).  

Vadný pracovněprávní úkon je takový, který nesplňuje definiční znaky nebo 

náležitosti takového úkonu a nevyvolá tak v pracovněprávních vztazích předvídané důsledky. 

V pracovním právu lze vadný pracovněprávní úkon sankcionovat především neplatností, 

odstoupením či odporovatelností, které budou rozebrány níže.   

5.2.1. Neplatnost a vývoj posuzování neplatnosti pracovněprávního úkonu podle 

zákoníku práce 

Zákoník práce stejně jako občanský zákoník nezná kategorii nicotných 

pracovněprávních úkonů, proto i zde se na nicotné pracovněprávní úkony, hledí, jako na 

neplatné. Zákoník práce rovněž rozlišuje mezi sankcí absolutní a relativní neplatností, ovšem 

                                                 

248 Pracovněprávní úkon jako právní úkon v pracovněprávních vztazích definuje M. Bělina jako 
„projev vůle směřující ke vzniku, změně a zániku těch práv a povinností, které pracovněprávní předpisy 
s takovým projevem spojují“ IN BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. Doplněné a přepracované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, s. 109. 
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podle odlišného klíče, který navíc prodělal zajímavý vývoj. V původním znění zákoníku 

práce ke dni 1. 1. 2007 totiž bylo kritérium rozlišení nastaveno tak, že pokud byl vadný 

pracovněprávní úkon učiněn za účelem vzniku pracovního poměru nebo dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr, měla jeho vada (nehledě na její charakter) za následek vždy 

absolutní neplatnost.249 Naopak pokud pracovněprávní úkon byl činěn za jiným účelem, byla 

jeho vada postihována relativní neplatností.250 S účinností ode dne 14. 4. 2008 nicméně 

Ústavní soud svým nálezem č. 116/2008 Sb. nejen, že zrušil vedené kritérium odlišení 

relativně a absolutně neplatného pracovněprávního úkonu, dokonce zcela zrušil sankci 

absolutní neplatnosti. V důsledku této změny tak mohla být jakákoli vada postihována pouze 

relativní neplatností (tento právní stav byl označován M. Vysokajovou jako „koncepce 

univerzální relativní neplatnosti“)251. Ústavní své rozhodnutí zdůvodnil tak, že relativní 

neplatnost „na jedné straně umožní účastníkům dovolat se neplatnosti takového právního 

úkonu, na druhé straně však - není-li neplatnost uplatněna - existuje zde (i přes vady 

právního úkonu) základní pracovněprávní vztah, který poskytuje jeho účastníkům dostatečnou 

právní ochranu“.252  

Zákonodárce se s tímto přístupem však neztotožnil a vrátil zákonem č. 365/2011 Sb., 

sankci absolutní neplatnosti do zákoníku práce. Zachoval sice v myšlenkových intencích 

nálezu Ústavního soudu jako pravidlo relativní neplatnost,253 ale oproti původnímu znění 

zákona z roku 2007 nepoužil obecné rozlišovací kritérium absolutní a relativní neplatnosti, 

                                                 

249 Ustanovení § 19 zákoníku práce ve znění účinném k 1. 1. 2007: „ Jde-li o důvod neplatnosti 
právního úkonu, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti 
nedovolá; to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření 
dohody o práci konané mimo pracovní poměr.“. K tomu srov. dále např. BEZOUŠKA, P., BĚLINA, M. 
Neplatnost právního úkonu v novém zákoníku práce. Právní fórum, 2007, č. 1, 32. 

250 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. Doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 
s. 128: „Směřoval-li pracovněprávní úkon k jiným právním následkům než ke vzniku pracovního poměru nebo k 
uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr, mohl být neplatný jen relativně, i kdyby byl postižen 
stejnou vadou, která způsobila absolutní neplatnost pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo 
pracovní poměr (např. neurčitostí nebo nesrozumitelností projevu vůle).“. 

251 VYSOKAJOVÁ, M. změny pracovněprávních předpisů od 1. 1. 2012. Právní fórum, 2012, č. 3, s. 
106 an. 

252 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ze dne 12. 3. 2008, bod 227. 
253 Ustanovení § 18 zákoníku práce: „(1) Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje 

za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá, není-li v § 19 stanoveno 
jinak. (2) Neplatnosti právního úkonu pro vady jeho obsahu se nemůže dovolat ten, kdo ji sám 
způsobil. Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil 
výlučně sám.“ 
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ale důvody absolutní neplatnosti vypočetl taxativně v § 19:254 právní úkon a) nebyl učiněn 

svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, b) byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním 

úkonům nebo osobou jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto úkonu neschopnou, 

c) zavazuje k plnění od počátku nemožnému, d) odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň 

nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů, e) odporuje dobrým mravům, 

f) kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv, g) k němuž nebyl udělen předepsaný 

souhlas příslušného orgánu v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní 

zákon; požaduje-li zákon, aby právní úkon byl s příslušným orgánem pouze projednán, není 

právní úkon neplatný, i když k tomuto projednání nedošlo. Mezi uvedenými důvody je 

vhodné zaměřit pozornost zejména na koncepci rozporu pracovněprávního úkonu se 

zákonem. Ten bude absolutně neplatný pouze za podmínky, že kromě samotného rozporu se 

zákonem současně ani nebudou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů 

vypočtené v § 1a zákoníku práce.  V opačném případě založí rozpor se zákonem pouze 

relativní neplatnost pracovněprávního úkonu. 

Dále je podle § 20 zákoníku práce absolutní neplatný pracovněprávní úkon, který 

nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran. S výjimkou 

jednostranných právních úkonů a kolektivní smlouvy je ovšem možné tuto vadu dodatečně 

odstranit (konvalidovat) – připouští se tedy v právní vědě pojmově vyloučené zhojení 

absolutně neplatného úkonu. Zákoník práce dále zapovídá možnost dovolat se absolutní 

neplatnosti pracovněprávního úkonu, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní 

vztah (§ 3), který nebyl učiněn ve formě vyžadované zákon, pokud již započato s plněním. 

Jak k tomuto omezení podotýká M. Vysokajová, nelze totiž připustit, aby po určité době 

realizace vzájemných práv a povinností na základě ústně uzavřené pracovní smlouvy nebo 

dohody o práci konané mimo pracovní poměr mohl zaměstnavatel nebo zaměstnanec dovolat 

                                                 

254 VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. 4. Vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 28: 
„Nález Ústavního soudu s účinnosti od 14. 4. 2008 zavedl plnou relativní neplatnost právních úkonů. Stávající 
občanský zákoník však vychází obecně z neplatnosti absolutní, relativní zakotvuje pouze ve vyjmenovaných 
případech. Naopak návrh nového občanského zákoníku již počítá primárně s neplatností relativní, zejména 
pokud se neplatnosti obsahu právního úkonu týká. V této spletitosti a nestabilitě úprav přichází novela s 
úpravou, která jde vstříc schvalované úpravě nového občanského zákoníku.V otázce neplatnosti obsahu 
právního úkonu platí obecně neplatnost relativní, kdy pouze smluvní strana má možnost se neplatnosti pro 
obsahovou vadu dovolat. Výjimkou jsou případy, kdy vada právního úkonu svým charakterem přesahuje pouhý 
zájem dotčených smluvních stran a dotýká se zájmů společnosti, v takto vyjmenovaných případech je stanovena 
neplatnost absolutní (viz § 19)“. 
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neplatnosti, a tím vše zpětně zrušit.255 Zde můžeme zřetelně vypozorovat záměr zákonodárce 

v co nejvyšší možné míře zachovat platnost pracovněprávních úkonů a poskytnout tak 

ochranu zaměstnanci jako slabšímu účastníku pracovněprávního vztahu. 

Další specifikum oproti občanskoprávní úpravě spočívá v tom, že relativní i absolutní 

neplatnost některých pracovněprávních úkonů musí být uplatněna žalobou u soudu. 

Např. podle § 72 zákoníku práce neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, 

okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak 

i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní 

poměr skončit tímto rozvázáním. Pokud tak neučiní, nemůže být k neplatnosti přihlédnuto a 

to i kdyby se jednalo o absolutní neplatnost. Na rozvázání pracovního poměru se proto bude 

hledět jako na platné.256 

Jak potvrzuje Nejvyšší soud např. ve svém rozhodnutí ze dne 28. 2. 2012, 

sp. zn. 21 Cdo 4322/2010, platnost pracovněprávních právních úkonů je třeba stejně jako 

v občanském právu posuzovat k okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy byl právní úkon 

učiněn. Tuto zásadu soud uplatňuje i při posuzování platnosti právních úkonů směřujících k 

rozvázání pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební 

době). 

Pokud je pracovněprávní úkon neplatný, vzniká bezdůvodné obohacení a strany si 

jsou povinny navzájem vrátit vše, co podle pracovněprávního úkonu získaly. Proto pokud 

např. nebyla platně uzavřena pracovní smlouva, ale fyzická osoba již začala pro 

zaměstnavatele s jeho souhlasem pracovat, musí být fyzické osobě vydáno bezdůvodné 

obohacení a to ve výši odpovídající tomu, co by zaměstnavatel musel plnit fyzické osobě za 

skutečně vykonanou práci v případě, že by pracovní smlouva byla uzavřena platně, tedy musí 

odpovídat mzdovým podmínkám platným u zaměstnavatele v době, kdy byla práce vykonána 

(podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3061/2010). 

                                                 

255 VYSOKAJOVÁ, M. Změny pracovněprávních předpisů od 1. 1. 2012. Právní fórum, 2012, č. 3, s. 
106 an. 

256 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. Doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 
s. 131: „Zmeškáním lhůty (neuplatněním práva u soudu) se tak právní úkon neplatný (buď absolutně, nebo v 
důsledku řádně uplatněné námitky relativní neplatnosti) stává ve svých důsledcích pracovněprávním úkonem 
platným.“. 
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5.2.2. Jiné následky 

(i) Odstoupení 

Také v pracovněprávních vztazích lze odstoupit pouze od platného pracovněprávního 

úkonu.257 Strana pracovněprávního úkonu je oprávněna odstoupit vždy, pokud ji takové 

oprávnění přiznává zákon nebo dohoda účastník (srov. § 48 odst. 1 OZ) a to i pro případ, kdy 

úkon nebude stižen žádnou vadou. Opět proto nelze hovořit o odstoupení čistě jako o 

následku vadného právního úkonu. Zákoník práce např. v § 34 odst. 2 výslovně umožňuje 

zaměstnavateli odstoupit od pracovní smlouvy, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. 

Podle § 4a zákoníku práce na druhou stranu není možné si v pracovněprávních vztazích 

vymínit odstoupení od smlouvy spojené s poskytnutím odstupného. Na rozdíl od obchodního 

zákoníku není pro pracovněprávní úkon vyloučeno použití ustanovení § 49a OZ a proto 

pokud byl pracovněprávní úkon učiněn v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, bude 

strana, která v takovém stav jednala, oprávněna od úkonu odstoupit. V tomto případě je již 

funkce odstoupení jako sankce vady právní úkonu zjevná. Odstoupením od pracovněprávního 

úkonu se úkon ruší a vzniká závazek z bezdůvodného obohacení. Strany si tak jsou rovněž 

jako v případě neplatnosti povinny navzájem vrátit vše, co podle pracovněprávního úkonu 

získaly. 

(ii)  Odporovatelnost 

Právní úprava odporovatelnosti zakotvená v občanském zákoníku se použije i pro 

případ odporovatelnosti pracovněprávních úkonů. V pracovněprávních vztazích slouží 

odporovatelnost jako nástroj ochrana pracovněprávních pohledávek. 

(iii)  Náhrada škody 

Povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku neplatného pracovněprávního úkonu 

výslovně zakotvuje zákoník práce ve svém ustanovení § 21. Podle § 18 odst. 2 zákoníku 

práce může být zaměstnanci neplatnost pracovněprávního úkonu na újmu pouze tehdy, 

způsobil-li ji výlučně sám. V případě, že neplatnost způsobil svým jednáním nebo 

opomenutím výlučně zaměstnavatel, nebo že byla způsobena oběma účastníky 

pracovněprávního vztahu, pak podle judikatury Nejvyššího soudu platí, že zaměstnanec není 

povinen nahradit zaměstnavateli škodu, která by mu případně následkem neplatného 

                                                 

257 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4339/2011. 
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pracovněprávního úkonu vznikla a nejde u něj ani o bezdůvodné obohacení.258 Pokud se týče 

vztahu bezdůvodného obohacení a náhrady škody pro případ neplatného pracovněprávního 

úkonu, pak platí, že závazek z bezdůvodného obohacení má jen subsidiární povahu a 

povinnost vydat bezdůvodné obohacení je tak dána pouze tehdy, pokud nejsou splněny 

předpoklady pro vznik odpovědnosti za škodu. 259 

Vada pracovněprávního úkonu může rovněž zakládat skutkovou podstatu přestupku 

nebo správního deliktu podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a být tak ve 

veřejnoprávní rovině sankcionována pokutou. 

5.3. Následky vadných právních úkonů podle zákona o rodině a zákona o 

registrovaném partnerství 

Následky vadný právních úkonů učiněných v rodinném právu jsou upraveny 

především v zákoně č. 94/963 Sb., o rodině (dále jen „zákon o rodině“), a dále v zákoně 

č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

„zákon o registrovaném partnerství“). Specifikům tohoto právního odvětví, jehož účelem 

je nejenom zajistit veřejný pořádek, ale především umožnit lidem svobodně se rozhodovat ve 

svých rodinných vztazích, rovněž odpovídají i specifické druhy sankcí. Výslovně je například 

(pouze) v rodinném právu zakotvena nicotnost, která slouží jako ultimátní sankce za úkon 

stižený tak závažnou vadou (uzavření manželství pod donucením fyzickým násilím), že ho 

zákon v právní sféře vůbec nepovažuje za existentní. V důsledku specifik rodinného práva je 

dále modifikován i právní režim v platném právu zakotvených sankcí. Například pokud 

zákon o rodině vadu právního úkonu stíhá absolutní neplatností, pak povětšinou umožňuje i 

její zhojení, odpadne-li vada dodatečně (například ten, kdo uzavřel manželství jako nezletilý, 

zletilosti dosáhne). Stejně tak, jako tomu bylo ve vybraných případech v pracovněprávních 

vztazích, ani v rodiněprávních vztazích jistě není na místě uplatňovat právní formalismus a 

setrvávat tak na postulátu pojmové nezhojitelnosti absolutně neplatných právních úkonů. 

5.3.1. Následky podle zákona o rodině 

Zákon o rodině umožňuje vyslovit neplatnost i bez návrhu v případě těchto vad 

právních úkonů uzavření manželství:  

                                                 

258 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3249/2010. 
259 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. Doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

s. 124. 
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• manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo 

s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá (§ 11);  

• manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; 

totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá (§ 12); 

• manželství nemůže uzavřít nezletilý starší než šestnáct let, pokud  mu  soud z 

důležitých důvodů uzavření manželství nepovolí (§ 13); 

• uzavře-li manželství osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo 

osoba, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení 

způsobilosti k právním úkonům, bez povolení soudu (§14). 

Zákon o rodině přitom umožňuje, aby soud u některých případů neplatnost 

nevyslovil. Je tomu tak například u dvojího manželství pokud dřívější manželství 

(partnerství) zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné či u manželství nezletilého 

uzavřeného bez povolení soudu pokud jestliže manžel, který byl v době uzavření manželství 

nezletilý, již dovršil osmnáctý rok, nebo jestliže manželka otěhotněla. 

Vyslovit neplatnost právního úkonu pouze na návrh lze podle zákona o rodině 

v méně závažných případech, kdy stát ponechává na vůli dotčeného manžela, zda má zájem i 

přes danou vadu manželství zachovat či nikoli. Tak tomu je například pokud bez povolení 

soudu uzavře manželství osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo osoba 

stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům 

(§ 14), či pokud bylo prohlášení o uzavření manželství učiněno v důsledku bezprávné 

výhrůžky anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního 

úkonu uzavření manželství (§ 15a). 

Naopak nicotností stíhá zákon o rodině nejzávažnější vady právních úkonů 

v rodiněprávních vztazích a manželství vůbec nevzniká: pokud muž nebo žena byli k 

prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím, manželství bylo uzavřeno 

nezletilým mladším šestnácti let nebo pokud nebyly dodrženy podmínky uvedené v § 4a odst. 

1, § 4b odst. 2 a § 9 zákona o rodině (§ 17a). V uvedených případech se jakákoli konvalidace 

(ani např. dovršení zletilosti u manželství mladšího šestnácti let) nepřipouští.  

5.3.2. Následky podle zákona o registrovaném partnerství 

Zákon o registrovaném partnerství stíhá nicotností ty případy, kdy prohlášení trpělo 

podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, 
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nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. 

Partnerství dále nevznikne ani tehdy, pokud ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla 

v té době občanem nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, 

které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných 

k prohlášení (§ 5). Pokud partnerství vzniklo i přes to, že vstupu do partnerství bránil 

zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné (§ 6). Návrh, aby soud prohlásil, že 

partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem, 

tedy nejen partner, ale i jeho potomek či další příbuzný (§7). To, že partnerství nevzniklo 

nebo že je neplatné, pak rozhodne soud i bez návrhu. 

 

VI.  Následky vadných právních jednání podle nového 

občanského zákoníku 

V případě nového občanského zákoníku lze hlavní následky vadných právních jednání 

ze samotné systematiky zákona vyčíst zřetelněji, než jako tomu je v současném občanském 

zákoníku. V prvním oddíle páté hlavě prvé části NOZ nejprve pod marginální rubrikou 

„Zdánlivé právní jednání“ upravuje případy nicotnosti, dále v celém šestém oddíle upravuje 

neplatnost právních jednání a v následujícím oddíle se věnuje relativní neúčinnosti právních 

jednání. Nicméně ani zde nejde o jediné následky vadných právních jednání, které zákon 

obsahuje. Specifické následky předvídá NOZ například pro vadu jednání spočívající 

v neúměrném zkrácení, což současný občanský zákoník bez dalšího jako vadu úkonu 

nevnímal. Rovněž i sekundární následky vadných právních jednání spočívající v náhradě 

škody či vydání bezdůvodného obohacení z neplatného jednání jsou v NOZ zakotveny. 

6.1. Nicotnost 

6.1.1. Důvody nicotnosti podle nového občanského zákoníku 

Nový občanský zákoník na rozdíl od platného občanského zákoníku výslovně 

zakotvuje kategorii zdánlivých, resp. nicotných právních jednání a to v § 551 až 554. 

U zdánlivých právních jednání o právní jednání vůbec nejde. Podle důvodové zprávy jsou 
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takové projevy vůle mimo právo, nemají žádnou právní relevanci a nevznikají z nich žádná 

práva ani povinnosti. Takové jednání nemělo být podle vůle zákonodárce vůbec učiněno.260 

Podle § 551 až § 554 NOZ o právní jednání nejde, pokud: 

• chybí vůle jednajícího, tedy chybí definiční znak právního úkonu podle 

terminologie k platné právní úpravě, který právní věda rovněž stíhá sankcí 

nicotnosti, nicméně podle platného práva se na něj hledí jako na absolutně 

neplatný právní úkon; 

•  nebyla projevena vážná vůle, tedy jde o nedostatek náležitosti právního 

úkonu, který je podle platného práva sankcionován absolutní neplatností, 

• nelze pro neurčitost a nesrozumitelnost zjistit obsah jednání, tedy jde opět o 

nedostatek náležitosti právního úkonu stíhaný absolutní neplatností.  

Nad rámec případů uvedených ustanovení § 551 až § 554 NOZ stíhá nový občanský 

zákoník zdánlivosti i některé další vady právního jednání s tím, že je zpravidla označuje tak, 

že se k nim nepřihlíží. Příkladem lze uvést § 1812 odst. 2 NOZ: „K ujednáním odchylujícím 

se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží“,261 § 610 odst. 1 

druhá věta NOZ: „Vzdá-li se někdo předem práva uplatnit námitku promlčení, nepřihlíží se 

k tomu“ či § 1321 NOZ: „Ke smlouvě, kterou korporace přijímá do zástavy vlastní podíl, se 

nepřihlíží“. 

Protisměrně ovšem NOZ kategorizoval například právní jednání učiněné pod hrozbou 

násilí, které platné právo dosud spojuje s absolutní neplatností, přičemž se jedná o případ, 

kdy vůle jednajícího chybí (tedy nicotné jednání).262 NOZ zde nově ponechává pouze na 

donuceném, zda se neplatnosti jednání pod donucením dovolá či nikoli. Dle mého názoru je 

návrat NOZ k zásadě etsi coactus tamen voluit (třebas donucen, přece jen to chtěl) s 

odůvodněním, že donutit lze osobu i k tomu, aby jednala k svému prospěchu nebo k užitku 

                                                 

260 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 187. 

261 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 447: 
„To znamená, že taková odchylka je právně bezvýznamná, pro právo neexistující a nevyplývají z ní žádná práva 
a žádné povinnosti. Platnost zbytku však zůstává nedotčena.“  

262 FIALA, J. a kol. Meritum Občanské právo. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2012, s. 46.  
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osoby sobě blízké apod., s ohledem na pravidlo vyslovené v § 551 NOZ poměrně 

nekonzistentní, když jednání pod hrozbou násilí je jen jedna z příčin, která způsobuje absenci 

vůle jednajícího a měla by tak pod dikci § 551 NOZ spadat.  

6.1.2. Právní režim nicotnosti 

(i) K otázce aplikace částečné neplatnosti na zdánlivé právní jednání 

Na zdánlivá právní jednání se uplatní jiný právní režim než na neplatná právní 

jednání. NOZ ve vztahu ke zdánlivým právním jednáním vylučuje aplikaci ustanovení § 576 

o částečné neplatnosti právního jednání a pravidlech pro posuzování oddělitelnosti části 

právního jednání. Podle důvodové zprávy má vyloučení ustanovení o částečné neplatnosti za 

následek, že k části jednání, které je zdánlivé, se vůbec nebude přihlížet (jako by takové 

ujednání vůbec nebylo napsáno) a nebude proto nutné na rozdíl od částečné neplatnosti 

posuzovat, zda by strany k jednání přistoupily i bez této zdánlivé části a zda je oddělitelná od 

zbytku právního jednání.263 Rovněž P. Bezouška potvrzuje, že „pravidlo o částečné 

neplatnosti se totiž vztahuje právě jen na případ neplatnosti, ne na případ zdánlivosti 

ujednání“, a proto „k ujednání, které je pro svoji nesrozumitelnost jen zdánlivé se nepřihlíží; 

na zbytek smlouvy nemá žádný vliv“.264   

Podle mého názoru se ovšem uvedenému posuzování tak jako tak v praxi nebudeme 

moci vyhnout ani pro případ zdánlivých jednání. Není totiž vyloučeno, že pokud se nebude 

přihlížet ke zdánlivému právnímu jednání, bude zbytek právního jednání sám o sobě neurčitý 

či nesrozumitelný, příp. by jej žádná ze smluvních stran takto neučinila. Pokud mu bude 

v důsledku zdánlivosti určitého ujednání chybět podstatná náležitost, pak NOZ přímo 

neposkytuje žádný návod, jak v takovém případě postupovat. Zřejmě by šlo uvažovat o 

analogické aplikaci § 577 NOZ, podle kterého může soud změnit rozsah nezákonného určení 

množstevního, časového územního nebo jiného rozsahu tak, aby odpovídal spravedlivému 

uspořádání práv a povinností. Nicméně takový závěr by zřejmě musel primárně projít testem 

před nejvyššími soudy. 

                                                 

263 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 137. 
264 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 60. 
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(ii)  K otázce aplikace povinnosti nahradit škodu vzniklou z neplatného právního 

jednání na zdánlivé právní jednání 

NOZ ve vztahu ke zdánlivým právním jednáním vylučuje také ustanovení § 579 

odst. 2 o povinnosti nahradit škodu vzniklou z neplatného právního jednání toho, kdo ji 

způsobil. Podle P. Bezoušky by se sice takové vyloučení mohlo jevit jako na první pohled 

tvrdé pravidlo, nicméně „ je třeba si uvědomit, že případy zdánlivého právního jednání jsou ze 

svojí povahy natolik očividné, že o nich každý průměrně rozumný člověk (hledisko § 4) musí 

od počátku vědět a může se bránit již v samém zárodku (např. při vyjednávání smlouvy); při 

jednání jen „na oko“ pak přichází v úvahu obrana podle pravidel o předsmluvní 

odpovědnosti (§ 1728 an.)“.  265 S takovým názorem podle mého názoru nelze bezvýhradně 

souhlasit. Zejména pak pro případ neurčitosti či nesrozumitelnosti smlouvy pro její účastníky 

nezřídka kdy bývá velmi složité rozpoznat, že smlouva takovou vadou trpí, když oběma 

stranám je zpravidla jasné, co je předmětem smlouvy a až následně v případě sporu vyplyne, 

že předmět smlouvy z jejího textu ve skutečnosti není tak zřejmý. 

(iii)  Dodatečné vyjasnění nesrozumitelného a neurčitého právního jednání 

V ustanovení § 553 odst. 2 NOZ nově zakotvuje důležité pravidlo, podle kterého se 

nepřihlíží k vadě projevu vůle, který je nesrozumitelný nebo neurčitý, pokud byl mezi 

stranami dodatečně vyjasněn. Jak pokračuje § 553 odst. 2  NOZ, na takové právní jednání se 

po vyjasnění hledí, jako by tu bylo od počátku. Podle použité dikce „hledí se“ (tj. výrazu pro 

právní fikci) předmětného ustanovení mám za to, že zákonodárce neprolamuje dosavadní 

doktrínu tak, že by vadu nicotného jednání šlo zhojit, když pojmově ani o právní jednání jít 

nemůže. V daném konkrétním případě tak spíše – v souladu s proklamovaným cílem více 

platných právních jednání – vytváří další nástroj, jak účinky takto vadné smlouvy zachovat. 

Ostatně i v důvodové zprávě se uvádí, že jde o „právní fikci existence právního jednání ex 

tunc“ a tento názor je potvrzován rovněž i M. Zuklínovou.266  

Poměrně specificky s nicotností nakládá zákonodárce v § 1815 NOZ, podle kterého se 

ve spotřebitelských vztazích nepřihlíží k nepřim0ěřeným ujednáním. To ovšem neplatí, 

                                                 

265 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 60. 

266 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 186. 



 

117 

pokud se spotřebitel ujednání dovolá. Jinými slovy nicotné právní jednání může mít závislosti 

na projevené vůli právní účinky.  

6.2. Neplatnost 

V uvozujícím ustanovení šestého oddílu upravujícího neplatnost právního jednání 

NOZ výslovně zakotvuje pravidlo, podle kterého je třeba na právní jednání hledět spíše jako 

na platné než jako na neplatné. Tomu je třeba podle rozumět tak, že „(perfektní) právní 

jednání je (také) platné, ledaže bude zjištěno, že je vadné (trpí vadou), a bude proto neplatné 

nebo bude za neplatné prohlášeno. Neplatnost je tedy zcela výjimečnou, a to negativní 

vlastností právního jednání“.267 Touto optikou je pak vystavěna i systematika a konstrukce 

následků vadný právních jednání. Především je třeba vytknout, že: 

• NOZ upřednostňuje sankci relativní neplatnosti; 

• opouští taxativně výčet důvodů relativní neplatnosti; 

• taxativně stanoví případy (kritéria) absolutní neplatnosti; 

• snižuje nároky na formu a obsah právního jednání a umožňuje její zhojení 

s účinky ex tunc; 

• povolává soud k modifikaci určitých smluvních ujednání tak, aby byla 

zachována jejich platnost. 

6.2.1. Preference relativní neplatnosti a důvody absolutní neplatnosti 

V rámci následků vadného právního jednání nový občanský zákoník ponechává 

rozlišení mezi absolutní neplatností, kterou se soud zabývá ex offo a neplatností relativní, ke 

které naopak přihlédne pouze k námitce oprávněné osoby. Zde ovšem shoda s platným 

občanským zákoníkem v zásadě končí. NOZ totiž volí zcela opačnou cestu, pokud se týká 

dosavadní výčtové metody relativně neplatných jednání v § 40a OZ a nově taxativně stanoví 

případy (kritéria) absolutní neplatnosti. Změna koncepce je odůvodňována zejména 

zvýšeným důrazem na vůli stran, kterým již nemůže být vnucena vůle soudu ohledně 

neplatnosti jednání, na jehož zachování ovšem obě smluvní strany mohly mít zájem. 

                                                 

267 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 188. 
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Primárně se tak ponechává na dotčené osobě, zda vůbec bude mít zájem na autoritativním 

vyslovení neplatnosti předmětného právního jednání. 

Základní principy systému posuzování neplatnosti a jejího charakteru, tj. zda je nutné 

se jí dovolávat či k ní přihlíží soud ex offo, částečně přebírá NOZ i z obchodního zákoníku 

(viz § 39 OZ ve spojení s § 266 ObchZ), kde je ve dvou fázích primárně zkoumána existence 

důvodu zakládajícího neplatnost právního jednání a následně je analyzováno, zda půjde o 

neplatnost absolutní či relativní, když tentýž důvod neplatnosti může v závislosti na 

okolnostech zakládat jak neplatnost absolutní, tak i relativní. 

(i) Důvody neplatnosti 

NOZ pod marginální rubrikou „Hlavní důvody neplatnosti“ v § 580 až § 582 stanoví, 

že neplatné je právní jednání, (i) které se příčí dobrým mravům, (ii) jakož i právní jednání, 

které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje (konjunktivně), (iii) pokud má 

podle něho být plněno něco nemožného, (iv) činí-li jej plně nesvéprávná osoba, která k němu 

není způsobilá, (v) a které není učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené 

zákonem. 

Neplatnost právního jednání pro rozpor se zákonem (ad. (ii) výše) nelze podle nového 

občanského zákoníku soudně autoritativně vyslovit bez dalšího. Pokud vznikne pochybnost, 

zda není dané ujednání v rozporu se zákonem, je nejprve třeba zkoumat, jaký je smysl a účel 

daného zákona a na základě toho určit, zda se zákonný zákaz na základě toho vůbec na daný 

zákaz vztahuje (viz zákonná dikce „pokud to smysl a účel zákona vyžaduje“). Smysl a účel 

vyžaduje závěr o neplatnosti v případech, kdy jde o neplatnost sledující jako svůj základní cíl 

ochranu určité osoby, či ochranu veřejného pořádku.268 Rozpor se zákonem v pojetí NOZ 

proto musí být kvalifikovaný.269 Proto bude právní jednání neplatné pouze tehdy, pokud by 

uplatnění sankce neplatnosti vyžadoval smysl a účel daného zákonného ustanovení, kterým 

právní jednání nebo jeho část odporuje.270 Takový závěr je možné učinit až na základě 

                                                 

268 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 142. 
269 K tomu srov. také P. Bezouška IN ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem 

(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 68: „Důležité však je, že není 
rozpor, jako rozpor“. 

270 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 190. 
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provedeného výkladu dotčeného ustanovení podle výkladových pravidel v § 2 NOZ.271 Za 

zmínku stojí rovněž skutečnost, že v původním návrhu nový občanský zákoník neobsahoval 

výslovný příkaz zkoumat smysl a účel zákona, ale podle tehdejšího znění § 527 bylo právní 

jednání neplatné pro rozpor se zákonem, pokud současně bylo někomu na újmu nebo zjevně 

narušilo veřejný pořádek. Tato koncepce ovšem byla nakonec opuštěna.272 

(ii)  Kdy půjde o neplatnost absolutní 

Je-li dán důvod neplatnosti, je v další fázi třeba je třeba vyřešit otázku, zda půjde o 

neplatnost relativní či absolutní. Podle § 588 NOZ přihlédne soud i bez návrhu k neplatnosti 

právního jednání v úzce vymezených případech – (i) pokud se jednání zjevně příčí dobrým 

mravům, anebo (ii) odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek (ve vztahu 

konjunkce) a dále (iii) pokud právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému. 

K uvedenému ustanovení je třeba učinit několik poznámek. Zaprvé, pro přihlédnutí 

soudem ex offo ke kvalifikovanému rozporu se zákonem je nutné naplnit další podmínku, a to 

zjevné narušení veřejného pořádku. P. Bezouška uvádí jako příklad takového narušení 

veřejného pořádku smlouvy, které zavazují ke spáchání trestného činu, smlouvy, které mají 

dopad na ochranu zdraví obyvatel (kupní smlouva úředně neschváleného léku) či které brání 

řádnému výkonu veřejných funkcí (darovací smlouva úředníkovi veřejné správy, který ze 

zákona nesmí přijímat dary související s jeho činností).  

Za druhé, ačkoli to z § 588 NOZ výslovně nevyplývá, z úřední povinnosti soud 

přihlédne i k neplatnosti právních jednání osob nezpůsobilých posoudit své jednání a 

ovládnout je ve smyslu § 24 NOZ,273 jako například nezletilí, osoby s omezenou svéprávností 

či osoby jednající v duševní poruše. Pokud se týče osob s omezenou svéprávností, přihlédne 

soud k neplatnosti ex offo pouze za podmínky, je-li jednání na újmu opatrovance a nestačí 

k nápravě zejména změna rozsahu opatrovancových povinností (§ 65 odst. 1 NOZ). Soud 
                                                 

271 Ustanovení § 580 NOZ tak je v případě rozporu se zákonem určitým „primárním filtrem“. K tomu 
srov. BEZOUŠKA, P. a kol. Nový občanský zákoník. Nejdůležitější změny. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2013, 
s. 89. 

272 K tomu srov. dále DVOŘÁK, B. Rozpor právního jednání se zákonem. Bulletin advokacie, 201, č. 
3, s. 31. 

273 P. Bezouška potřebu přihlédnout k právnímu jednání takových osob odůvodňuje následovně: 
„ [t] ěmto osobám soud soud odepírá právo samostatně jednat, což lze vyložit I tak, že jim to zakazuje (pro jejich 
ochranu). Jelikož by odporovalo podstatě demokratického právního státu (a tím i veřejnému pořádku) nechat 
takové osoby “na holičkách”, v situaci, kdy se jejich právní zástupci nemusejí ani dozvědět, že k určitému 
právnímu jednání došlo, je třeba jim poskytnout ochranu z moci úřední.” (ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro 
každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 69.) 
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rovněž nepřihlédne k neplatnosti, pokud jednání následně schválil opatrovník (§ 65 odst. 2 

NOZ). 

Za třetí, je vhodné se pozastavit nad podmínkou „zjevného“ rozporu s dobrými mravy 

či „ zjevného“ rozporu s veřejným pořádkem. Zde může vyvstat otázka, zda zákonodárce 

neměl užitím uvedeného výrazu na mysli zakotvit určitý kvalifikovaný stupeň závažnosti 

rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Důvodová zpráva k § 588 NOZ odpověď 

přímo nepodává. Nicméně důvodová zpráva na jiném místě (§ 8 NOZ: „Zjevné zneužití práva 

nepožívá ochrany“) obsah výrazu „zjevně“ upřesňuje, když má tento výraz implikovat 

možnost prokázat určitou skutečnost (zde zneužití práva). Je proto možné uvažovat o 

takovém výkladu § 588 NOZ, že rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem musí být 

prokazatelný. V odborné literatuře se výrazu „zjevně“ přikládá ten význam, že existuje rozdíl 

mezi právními následky pro případ, kdy je rozpor právního jednání s dobrými mravy 

„ jednoznačně patrný, takže každá osoba průměrně rozumná (§ 4) rozpor s dobrými mravy 

jednoduše rozpozná, nemusí nic zvlášť zkoumat“, a kdy „jednání sice v rozporu s dobrými 

mravy je, ale není to zřejmé, není to zjevné“.274 Pro první uvedený případ je připravena 

sankce absolutní neplatností, pro druhý pak sankce relativní neplatností. 

(iii)  Podmínky dovolání se relativní neplatnosti 

Ostatní případy rozporu se zákonem mohou mít za následek pouze relativní 

neplatnost, které se může dovolat pouze oprávněná osoba ve smyslu § 586 NOZ. Ustanovení 

§ 586 NOZ stanoví test oprávněnosti dovolávat se relativní neplatnosti – oprávněn je pouze 

ten, na ochranu jehož zájmu je neplatnost jednání stanovena.275 Zde NOZ zřetelně recipuje 

pravidlo, které obsahuje platný obchodní zákoník v § 267. Rovněž zákonné omezení v § 579 

odst. 1 NOZ, podle kterého se neplatnosti nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil NOZ 

přebírá z § 40a platného občanského zákoníku a nepředstavuje tak žádnou novinku. Pro 

písemnou formu stanovenou ve čtvrté části (relativní majetková práva), stejně tak jako pro 

nedostatek písemné formy stanovené dohodou stran, stanoví NOZ v § 582 odst. 2 další limit, 

který vedle promlčení omezuje možnost namítnout neplatnost v těchto případech – neplatnost 

je totiž třeba namítnout do okamžiku, než bylo plněno. Proto neplatnost darovací smlouvy lze 

                                                 

274 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 190. 

275 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 188. 
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namítat jen, pokud ještě nebyl předán dar. Pro úplnost, k nedostatku písemné formy právního 

jednání založené dohodou stran soud bez námitky nepřihlédne. 

Shora uvedený kaskádovitý systému posuzování neplatnosti právních jednání je 

možné ilustrovat na následujícím příkladu: (i) pokud právní jednání nesplňuje zákonný 

požadavek písemné formy, pak je nutné prověřit, zda sankci neplatnosti vyžaduje účel a 

smyslu zákona,276 (ii) a je-li tomu tak, je třeba určit, zda půjde o sankci absolutní neplatnosti 

– soud k vadě právního jednání přihlédne ex offo jen tehdy, bude-li nedodržení písemné 

formy narušovat veřejný pořádek (např. tam, kde má být jednání zapsáno do veřejného 

rejstříku nebo seznamu, či tam, kde písemná forma sleduje ochranu slabší strany), (iii) pokud 

nebude narušovat veřejný pořádek, bude se zkoumat kdo je oprávněn se neplatnosti dovolat a 

zda ji nezpůsobil sám, (iv) půjde-li o nedostatek formy právního jednání podle čtvrté části 

NOZ, bude zkoumáno, zda již nebylo podle smlouvy plněno.  

(iv) Výslovné zakotvení nových důvodů neplatnosti 

Ve srovnání se současnou právní úpravou NOZ výslovně sankcionuje neplatností 

například tato jednání: 

• lichevní smlouvu, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, 

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě 

nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je 

k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru (§ 1796 NOZ); 

• nedostatek tzv. pojistného zájmu při uzavírání pojistné smlouvy a pojistitel o 

tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět podle § 2764 NOZ; 

• pokud dárce daruje dar osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují 

zdravotnické nebo sociální služby, anebo jeho zaměstnanci zaměstnána, v 

době, kdy dárce byl v péči takového zařízení, či přijímal jeho služby (§ 2067 

odst. 1 NOZ); 

                                                 

276 P. Bezouška připouští i takový výklad, že test účelu a smyslu zákona podle § 580 NOZ není na 
místě aplikovat pro případ nedodržení formy právního jednání. Zákonodárce zde totiž neplatnost výslovně 
zdůraznil sám v § 582 NOZ a sám tedy rozhodl, že další zkoumání je zbytečné (jinak by § 582 NOZ vůbec 
nebyl potřebný). (ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 71). 
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• pokud má při sázce jedna strana jistotu o správném výsledku a zatají-li to 

druhé straně (§ 2873 odst. 2 NOZ); či 

• není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li 

zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky 

závěti na určení doby jejího pořízení (§ 1494 odst. 1 NOZ). 

(v) Jednání, která nově neplatnost nepůsobí 

 Naopak některá právní jednání nový občanský zákoník s absolutní neplatností oproti 

současné úpravě již nespojuje. Jde například o tyto případy: 

• právní jednání učiněné pod hrozbou násilí podle § 587 NOZ (viz výše); 

• zákaz zatížit nebo zcizit věc je zásadně přípustný podle § 1761 NOZ; 

• pokud tak bude ujednáno, lze podle § 1806 požadovat úroky z úroků; 

• podle § 1970 si strany mohou sjednat výši úroku z prodlení i v jiné výši, než 

stanoví vláda svým nařízením, nehledě na právní povahu vztahu; 

• absence ujednání výše úplaty (nebo způsobu jejího určení) u úplatných smluv 

nemá za následek absolutní neplatnost – podle § 1792 bude platit, že úplata 

byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy; či 

• pokud bude úplata ujednána v rozporu s právními předpisy o cenách, nepůjde o 

neplatné právní jednání, ale podle § 1792 odst. 2 NOZ bude platit za ujednanou 

ta, která je podle těchto předpisů přípustná. 

(vi) K obcházení zákona 

Na rozdíl od současné právní úpravy nebyla neplatnost pro obcházení zákona (in 

fraudem legis) výslovně do NOZ vtělena, ačkoli v původním znění návrhu NOZ obsažena 

byla.277 Výslovné zakotvení zákazu obcházení zákona v původním znění návrhu NOZ 

kritizoval například B. Dvořák, když jej považoval za relikt současného občanského zákoníku 

s tím, že takové zakotvení je v širokém mezinárodním srovnání spíše raritou, a že případy 

                                                 

277 Ustanovení § 527 NOZ v původním znění z května roku 2011: „Neplané je právní jednání, které 
zjevně odporuje dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu nebo jej obchází a je někomu na 
újmu nebo zjevně narušuje veřejný pořádek.“ 
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obcházení zákona jsou dostatečně kryty navrhovanou úpravou nedovolenosti co do rozporu 

s obsahem a účelem zákona a dobrými mravy (současný § 547 ve spojení s § 580 NOZ) -

právní jednání, která mají obcházet zákon, jsou totiž nejčastěji vymezována právě s ohledem 

na rozpor s účelem zákona.278  

Nicméně i když obcházení účelu zákona není jako důvod neplatnosti výslovně v  

NOZ ve znění publikovaném ve Sbírce uvedeno, není podle důvodové zprávy pochyb, že i 

takové jednání zakládá rozpor se zákonem a navržené znění § 580 NOZ kryje i tento 

případ.279 Tvůrci nového občanského zákoníku se tak zřejmě přiklonili k výše uvedenému 

názoru B. Dvořáka. 

6.2.2. Role soudů při tvorb ě a úpravě práv a povinností smluvních stran 

Z celkové koncepce NOZ je zřejmé, že se do popředí dostává role soudů, které NOZ 

povolává nejen dotváření práva (§ 10 NOZ), výkladu a aplikaci záměrně nedefinovaných 

relativně neurčitých pojmů (spravedlivý důvod podle § 220 NOZ či mimořádný případ podle 

§ 1659 NOZ) ale i k dotváření, resp. tvorbě obsahu vzájemných práv a povinností mezi 

smluvními stranami a to za účelem zachování platnosti smlouvy (favor negotii) a omezení 

nastoupení sankce neplatnosti (či nicotnosti).  

(i) Změna nezákonného určení soudem 

Například podle § 577 NOZ je soud povinen změnit rozsah (viz dikce „změní“ nikoli 

„může změnit“) nezákonného určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu 

tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran, čímž „zabrání 

neplatnosti smlouvy“, jak uvádí P. Bezouška.280 Nicméně jak uvedeno shora, pokud je 

smlouva absolutně neplatná, není možné tento stav zhojit. Neplatnosti smlouvy pak v daném 

případě soud dost dobře zabránit nemůže a to ani změnou rozsahu závazku. Pokud má platit, 

že z neplatně uzavřené smlouvy nevznikají účastníkům žádné závazky a nelze se dohodnout 

na jejich změně (např. dodatkem ke smlouvě),281 pak ani není možné, aby soud měnil rozsah 

                                                 

278 B. Dvořák v této souvislosti citoval J. Krčmáře, podle kterého: „obcházením zákona nazýváme 
jednání stran, která se sice nepříčí jeho ustanovením, avšak maří účely, kterých che zákon dosáhnout“ 
(KRČMÁŘ, J. Právo občanské III. Právo obligační. Praha, 1929, s. 26. 

279 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění), s. 59. 
280 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 67. 
281 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004. 
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neexistujícího závazku. V § 577 NOZ tak zákonodárce zřejmě opět (stejně jako u nicotnosti) 

konstruuje právní fikci platnosti právního jednání s účinky ex tunc, která bude založena 

právní mocí rozhodnutí soudu o jiném množstevním, časovém, územním nebo jiném určení.  

Soud přitom návrhy stran vázán není, ale musí uvážit, zda by strana k právnímu jednání 

vůbec přistoupila, pokud by rozpoznala neplatnost včas. Nicméně zde nelze vyloučit, že soud 

v soukromoprávní rovině smluvním stranám založí takové závazky, na které by ani žádná ze 

smluvních stran při vyjednávání smlouvy nepřistoupila. Nezákonně určený časový rozsah lze 

demonstrovat na příkladu § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, který omezuje možnost pronajmout majetek České 

republiky pouze na dobu 8 let. Pokud tedy bude smlouva o nájmu uzavřena na dobu delší, 

soud časový rozsah změní tak, aby požadavkům zákona odpovídal.  

(ii)  Určení chybějící výše úplaty ve smlouvě soudem 

Podle § 1792 je dále soud povolán k určení úplaty za plnění, pokud její výše či způsob 

určení ve smlouvě chybí, předmětem smlouvy má být úplatné plnění a úplatu se nepodaří 

určit ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy. Soud úplatu určí s přihlédnutím k 

obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem. Dosavadní konstantní judikatura, která stíhala 

neplatností pro neurčitost smlouvu, pokud v ní chyběl údaj o úplatě, ač měla být úplatná, se 

tak nepoužije.  

(iii)  Úprava závazku soudem při podstatné změně okolností 

Zcela nově výslovně upravuje NOZ s obecnou platností důsledky změny okolností 

(rebus sic stantibus), které byly občanským zákoníkem doposud řešeny pouze pro případ 

smlouvy o smlouvě budoucí. V ustanovení § 1765 a § 1766 stanoví NOZ výjimku ze zásady 

pacta sunt servanda a připouští, že smluvní strana má právo domáhat se vůči druhé obnovení 

jednání o smlouvě, pokud dojde k tak podstatné změně okolností, že založí v právech a 

povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným 

zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.282 

Podmínkou je, že změna okolností, která takové právo založí, bude podstatná, 

nepředvídatelná a dotčenou stranou neovlivnitelná. A pokud se strany nedohodnou, je soud 

povolán nejen ke zrušení závazku, ale i jeho úpravě s tím, že návrhem stran pět není vázán.  

                                                 

282 K tomu srov. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 179. 
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NOZ rovněž vychází z pojetí, že clausula rebus sic stantibus je mlčky ujednána v každé 

smlouvě a není třeba ji do smlouvy výslovně vtělovat, aby se ustanovení § 1756 an. NOZ 

uplatnila. Podle mého názoru je více než pravděpodobné, že se nejen podnikatelé, pro které 

se stane smlouva byť i částečně nevýhodná (například v důsledku změnu kurzu koruny), se 

budou domáhat zrušení či úpravy závazku. Lze tak mít za to, že se ve smlouvách bude 

aplikace uvedených ustanovení vylučovat, tak že na sebe dotčená strana převezme nebezpečí 

změny okolností, jak předvídá § 1765 odst. 2 NOZ. Závěrem je vhodné doplnit, že 

inspiračním zdrojem bylo pro zákonodárce znění článků 6.2.1. až 6.2.3. zásad UNIDROIT. 

Pro další příklady lze odkázat např. na § 1749, § 1787, § 2249, § 2374 NOZ. 

6.2.3. Zhojení nedostatku formy právního jednání  

Jak bylo uvozeno výše, nový občanský zákoník s požadavky na kvalifikovanou formu 

(ať už písemnou či s ověřenými podpisy) značně šetří. Nedostatek zákonné formy proto 

nebude v praxi tak častý jev, jako tomu bylo doposud (zejména v situacích, kdy písemně 

zachycený text nesplňoval náležitosti kladené na písemný úkon). Ačkoli zákon nově připustí 

neformálnost naprosté většiny jednání, smluvní strany si pro účely právní jistoty nepochybně 

budou zakládat požadavek písemné formy právního jednání smluvně.  

Nicméně nedostatek zákonem stanovené písemné formy, tak i nedostatek písemné 

formy právního jednání založené dohodou stran, ještě neznamená, že právní jednání nebude 

mít zamýšlené právní účinky. Nový občanský zákoník sice stíhá absenci formy právního 

jednání neplatností, současně však v § 582 NOZ stanoví, že pokud strany formu právního 

jednání dodatečně zhojí, sankce neplatnosti se neuplatní. Právní jednání tak bude považováno 

za platné a vyvolá účinky v něm zachycené. Neplatnost je přitom podle právní teorie stav 

nezměnitelný a nezhojitelný, proto zde pojmově konvalidace vůbec nepřipadá v úvahu. 

Domnívám se, že zákonodárce v § 582 NOZ znovu vytváří fikci konvalidace, čemuž by 

nasvědčovalo i znění § 31 odst. 2 zák. č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním 

obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu), kterým se podle důvodové zprávy 

inspiroval: „Právní úkon neplatný podle § 26 nebo § 27, jenž byl dodatečně schválen osobou, 

na jejíž ochranu je důvod neplatnosti stanoven nebo který byl dodatečně mezi účastníky 

vyjasněn, zakládá práva a povinnosti, jako kdyby právní úkon byl platný od počátku.“. 

Zákonodárce by pak zde měl spíše použít stejnou dikci jako pro případ zhojení neurčitého či 

nesrozumitelného právního jednání podle § 553 odst. 2 NOZ, tedy že se na takové právní 
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jednání po vyjasnění hledí, jako by tu bylo od počátku, aby docílil proklamované právně 

technické čistoty. 

Není zřejmé, zda tam, kde NOZ formu právního jednání zpřísnil (například v § 2134 

NOZ – výhrada vlastnického práva ve formě veřejné listiny, popř. v písemné formě a podpisy 

stran úředně ověřeny) bude rovněž možně ve smyslu § 582 NOZ formu právního jednání 

dodatečně zhojit. Předpokládám, že takový výklad judikatura Nejvyššího soudu nepřipustí, 

jinak by účel zpřísnění formy – ochrana věřitelů – zcela pozbyl jakéhokoli smyslu. 

6.3. Relativní neúčinnost 

Nový občanský zákoník jako další následek vady právního jednání (zde hospodářský 

výsledek právního jednání) upravuje relativní neúčinnost, současným občanským zákoníkem 

označovanou jako odporovatelnost. Relativní neúčinnost nepůsobí neplatnost ani nicotnost 

právního jednání, naopak právní jednání zůstává platné a účinné vůči všem, ovšem 

s výjimkou poškozeného věřitele, který se relativní neúčinnosti dovolal. 

NOZ nenavazuje na strohou úpravu obsaženou v § 42 OZ, ale takřka doslovně přejímá 

právní úpravu odporovatelnosti podle odpůrčího řádu obsaženého v zákoně č. 64/1931, 

kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (dále jen „odpůrčí řád“), leckdy 

dokonce zachovává i archaickou větnou konstrukci. Při srovnání obou úprav lze zákonodárci 

vytknout, že nepřejal do nové úpravy i marginální rubriky, které usnadňovaly interpretaci 

jednotlivých ustanovení, a ze kterých bude níže v textu vycházeno. 

6.3.1. Základní předpoklady relativní neúčinnosti právního jednání a výhrada 

dovolání se relativní neúčinnosti 

V úvodním ustanovení § 589 NOZ zakládá věřiteli právo domáhat se, aby soud určil, že 

právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné, pokud právní jednání dlužníka 

zkracuje uspokojení jeho vykonatelné pohledávky. Předpoklady relativní neúčinnosti jsou 

tedy kromě zkrácení věřitele i existence pohledávky, která musí být vykonatelná. NOZ tak 

zde navázal na současnou judikaturu Nejvyššího soudu, která pod pojmem „vymahatelná“ 

pohledávka ve smyslu § 42a OZ spatřovala právě vykonatelnost.  

Nicméně negativní dopady takto omezujícího předpokladu (v důsledku kterého mohlo 

dojít k uplynutí prekluzivní lhůty k podání odpůrčí žaloby dříve, než se pohledávka stala 

vykonatelnou) umožňuje NOZ po vzoru odpůrčího řádu eliminovat. Nově totiž v § 593 NOZ 
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stanoví, že lhůta k dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání nebude běžet, dokud se 

věřitelova pohledávka nestane vykonatelnou, pod podmínkou, že si věřitel právo dovolat se 

relativní neúčinnosti vyhradí. V čem by vlastně ona výhrada měla spočívat lze zjistit zejména 

za pomoci znění ustanovení § 10 odpůrčího řádu. Výhradou se míní určité kvalifikované 

sdělení (tj. prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu) věřitele tomu, vůči komu se bude 

moci relativní neúčinnost právního jednání dovolat, o tom, že zamýšlí dovolat se neúčinnosti 

zkracujícího právního jednání. Pokud tak učiní, lhůta k dovolání se relativní neúčinnosti 

právního jednání se staví. 

6.3.2. Důvody podání odpůrčí žaloby  

(i) Pro úmysl zkrátit věřitele 

Odpůrčí žalobu lze podle NOZ podat primárně pro dlužníkův úmysl zkrátit svého 

věřitele prostřednictvím právních jednání, které dlužník učinil v posledních pěti letech, byl-li 

takový úmysl druhé straně znám,283 kterými dlužník v posledních dvou letech zkrátil své 

věřitele, musel-li být druhé straně znám dlužníkův úmysl věřitele zkrátit, nebo kterými byl 

věřitel zkrácen a k němuž v posledních dvou letech došlo mezi dlužníkem a osobou jemu 

blízkou nebo které dlužník učinil ve prospěch takové osoby, ledaže druhé straně v době, kdy 

se právní jednání stalo, dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl a ani znám být nemusel 

(§ 590 odst. 1 NOZ). 

(ii)  Pro mrhání majetkem 

Podle § 590 odst. 2 NOZ se může věřitel dovolat neúčinnosti i kupní nebo směnné 

smlouvy uzavřené v posledním roce, pokud druhá strana musela poznat v dlužníkově jednání 

mrhání majetkem, kterým je dlužníkův věřitel zkracován.  

Jak potvrzuje i J. Voska při výkladu ustanovení § 3 odpůrčího řádu obsahující stejné 

právní pravidlo, pro případ mrhání se nepřihlíží k stránce subjektivní a nevyžaduje se úmyslu 

dlužníka zkrátit věřitele, nýbrž jen mrhání majetkem, kterým jsou věřitelé objektivně 

zkracováni.284  

                                                 

283 Odpůrčí řád z roku 1931 zde stanovil lhůtu deseti let, lhůty pro další skutkové podstaty byly jinak 
shodné. 

284 VOSKA, J. Komentář ke konkursnímu řádu. Konkursní právo hmotné. Odpor b) pro mrhání 
majetkem. Praha, 1931, dostupné v systému ASPI, LIT170CZ. 
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Mrháním majetkem se ve smyslu § 3 odpůrčího řádu rozuměly situace, kdy dlužník 

jiným přenechává (zcizuje) části svého majetku za úplatu, která je nepoměrně nižší než jejich 

pravá cena obecná, resp. cena v místě a čase obvyklá. Lze se rozumně domnívat, že i pro 

naplnění skutkové podstaty mrhání majetkem podle § 590 odst. 2 NOZ, bude rovněž 

základním kritériem nepoměr hodnoty mezi oběma vzájemnými plněními. 

(iii)  U bezúplatných právních jednání 

Podle § 591 NOZ se věřitel může dovolat relativní neúčinnosti i bezúplatného právního 

jednání dlužníka, a to pokud k němu došlo v posledních dvou letech. Výjimky z tohoto 

pravidla NOZ opět téměř doslova přejímá NOZ z odpůrčího řádu (konkrétně pak z § 4). Jde o 

plnění povinnosti uložené zákonem, obvyklé příležitostné dary, věnování učiněné v 

přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, nebo plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu 

závazku nebo ohledům slušnosti. 

Pokud se týče konkrétních příkladů, které by mohly být podřazeny pod tyto výjimky, 

pak můžeme opět vycházet z komentáře k odpůrčímu řádu. Podle J. Vosky plnění, ke 

kterému je dlužník povinen ze zákona ve smyslu § 4 odpůrčího řádu, je např. plnění zákonné 

alimentační povinnosti. Mezi obvyklé příležitostné dary náležejí dary k vánocům, 

narozeninám, jmeninám, dary jubilejní apod. Mezi věnování, kterými bylo „vyhověno 

závazku mravnímu nebo ohledům slušnosti“ náleží zejména poskytování výživného osobám, 

které věřitel není po zákonu povinen vyživovat. Jak doplňuje J. Voska, také ve všech těchto 

případech bude třeba posoudit, přihlížejíc k vzájemnému poměru mezi úpadcem 

a obdarovaným a k výši darů, nejde-li o přípustnou výjimku z pravidla, či nejde-li o dar 

nepřiměřené výše nebo vůbec neodůvodněný a proto o jednání odporovatelné. 285 

Mrhání majetkem a bezúplatná právní jednání jsou přitom typickými neekvivalentními 

právními jednáními ve smyslu výše řečeného v kapitole 4.3.3 výše. Nicméně z ostatních 

ustanovení NOZ nevyplývá, že by dosavadní praxe nemožnosti odporovat ekvivalentními 

právním úkonům měla být opuštěna.  

                                                 

285 VOSKA, J. Komentář ke konkursnímu řádu. Konkursní právo hmotné. Odpor c) bezplatným a jim 
rovným opatřením. Praha, 1931, dostupné v systému ASPI, LIT171CZ. 
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(iv)  U právních jednání spočívajících v opomenutí 

Ustanovení § 592 NOZ předjímá, že jednání, u kterého se věřitel může dovolávat 

neúčinnosti, spočívá i v opomenutí, kterým dlužník pozbyl majetkové právo nebo kterým jiné 

osobě vůči sobě vznik, zachování nebo zajištění jejího práva majetkové povahy způsobil.286 

To platí i tehdy, odmítl-li dlužník dědictví, ledaže bylo předluženo. Vyjma nenastoupení 

dědictví je možné mezi opominutí zařadit i promlčení práva nastalé nepodáním žaloby nebo 

naopak neuplatnění námitky promlčení ve sporu o právo, zmeškání ve sporu, nepodání 

opravných prostředků či neuplatnění dalších procesních a hmotněprávních námitek v řízení.  

Z dikce uvedeného ustanovení je zřejmé, že vždy půjde pouze o majetková práva. 

J. Voska výslovně uvádí, že předpokladem odporovatelnosti u opominutí podle totožného 

ustanovení § 8 odpůrčího řádu je zkrácení věřitelů. Kde zkrácení chybí, je odpor vyloučen.287 

Lze mít za to, že i přes absenci takového výslovného ustanovení nepůjde podle NOZ napadat 

taková bezúplatná jednání, kde bude zkrácení chybět. 

6.3.3.  Další poznámky k relativní neúčinnosti podle nového občanského zákoníku 

(i) Proti komu se lze dovolat neúčinnosti právního jednání 

Ustanovení § 594 NOZ vymezuje okruh osob, proti kterým se lze dovolat neúčinnosti 

právního jednání. Jde zejména o toho, kdo s dlužníkem právně jednal, nebo kdo z právního 

jednání přímo nabyl prospěch, dále jeho dědic nebo ten, kdo nabyl jmění při přeměně 

právnické osoby jako její právní nástupce.  

(ii)   Obsah odpůrčího nároku 

 Neúčinnost právního jednání zakládá právo věřitele domáhat se uspokojení 

pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova majetku ušlo. Není-li to dobře 

možné, pak věřiteli náleží odpovídající náhrada. Zákonodárce dále v § 595 NOZ stanoví 

domněnku, že ten, kdo je zavázán plnit, se považuje za nepoctivého držitele. Není tak možné, 

aby případně byly splněny podmínky pro vydržení. Poctivý příjemce bezúplatného plnění 

uspokojí věřitele z tohoto plnění v rozsahu, v němž jím byl obohacen, ledaže by se mohl 

věřitel dovolat neúčinnosti právního jednání, i kdyby se stalo za úplatu. 

                                                 

286 K tomu srov. dále DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 198. 

287 VOSKA, J. Komentář ke konkursnímu řádu. Konkursní právo hmotné. Odpor proti opomenutím. 
Praha, 1931, dostupné v systému ASPI, LIT178CZ. 
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(iii)  Zproštění odporu a nároky osoby povinné plnit vůči věřiteli 

Osoba, která má vůči věřiteli povinnost podle § 595 nebo 596 NOZ (v odpůrčím řádu 

označována jako odpůrce odporovatelův), se jí může zprostit uspokojením věřitelovy 

pohledávky za dlužníkem. Může tak učinit i předtím, než se věřitel neúčinnosti dovolá. 

Taková osoba rovněž může od dlužníka požadovat vrácení vzájemného plnění nebo splnění 

pohledávky oživlé následkem toho, že se věřitel dovolal neúčinnosti. 

(iv) Odpor několika věřitelů 

Podle ustanovení § 598 NOZ platí, že pokud se neúčinnosti téhož právního jednání 

dovolá více věřitelů, nemůže být od povinné osoby požadováno v souhrnu více, než stanoví 

§ 595 a 596.  

(v) Poznámka odpůrčí žaloby 

Podle § 599 může věřitel žádat orgán pověřený vedením veřejného seznamu, aby v něm 

poznamenal dovolání se neúčinnosti právního jednání týkajícího se věci zapsané ve veřejném 

seznamu. Podmínkou je, aby předložil odpůrčí žalobu a důkazu o jejím podání. Pokud soud 

žalobě vyhoví, má rozsudek účinky i proti osobám, které po provedení poznámky nabyly věc 

nebo právo k věci v takovém seznamu zapsané. Poznámkou odpůrčí žaloby a následným 

vyhověním žalobě tak věřitel docílí rozšíření účinků rozhodnutí o neúčinnosti i na další 

subjekty, kterým mohla být v mezičase věc zapsaná do veřejného seznamu převedena.  

Nad rámec právní úpravy převzaté do NOZ, odpůrčí řád dále stanovil několik 

zajímavých pravidel. Za všechny je vhodné uvést například pravidlo podle § 10 ve spojení s 

§ 11 odpůrčího řádu, které umožňovalo odporovat právnímu jednání nejen žalobou, ale i 

námitkou ve sporu zahájeném proti věřiteli a to dokonce dříve, než se stala pohledávka 

věřitele vykonatelnou. 

6.4. Následky neúměrného zkrácení (laesio enormis) 

Jak rozvedeno výše v kapitole 4.1.5. výše, podle platné právní úpravy samotná 

neúměrnost vzájemného protiplnění bez dalšího právní účinky uzavřené smlouvě neodebírá – 

není tedy vnímána jako „vada“ právního jednání. K závěru o případné neplatnosti např. pro 

rozpor s dobrými mravy by zde musela přistoupit ještě další okolnost, jako například např. 

tíseň, rozrušení, lehkomyslnost nebo nezkušenost druhé strany (nový občanský zákoník tyto 

případy subsumuje pod skutkovou podstatu lichvy podle v § 1796 NOZ). Nový občanský 
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zákoník ovšem neúměrnost vzájemných plnění již za vadu považuje a v návaznosti na tradici 

obecného občanského zákoníku zakotvuje v § 1793 institut laesio enormis, čili neúměrné 

zkrácení. 

Podle tohoto ustanovení má ten, kdo se ve smlouvě zavázal k plnění, které je v hrubém 

nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, právo domáhat zrušení smlouvy a navrácení všeho 

do původního stavu. Možnost uplatnění práva podle § 1793 NOZ je podmíněna tím, že 

zkrácená strana si nepoměru vzájemných plnění nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm 

věděla nebo při nejmenším vědět musela. Rovněž je třeba uplatnit nárok v omezené lhůtě 

jednoho roku od uzavření smlouvy. Pokud bude druhá strana závazek zachovat, může jeho 

zrušení zabránit tak, že zkrácené straně doplní, oč byla zkrácena (se zřetelem k ceně obvyklé 

v době a místě uzavření smlouvy). 

NOZ neurčuje žádný konkrétní poměr (zlomkem či percentuálně) mezi vzájemnými 

plněními, který by hranici neúměrného zkrácení nastavil. Podle obecného občanského 

zákoníku platilo, že laesio enormis lze konstatovat v případě zkrácení přes polovinu.288 Podle 

francouzského občanského zákoníku se neúměrné zkrácení nastává v případě, kdy je prodejce 

zkrácen o více jak 7/12 ceny obvyklé (viz čl. 1674 Code Civil – kapitola 7.2. níže). 

Domnívám se, že se judikatura vyloží poměr mezi plněními podle § 1793 NOZ rovněž 

obdobně, tj. přibližně přes polovinu. 

6.5. Jiné následky 

NOZ předvídá rovněž další možné následky vady právních jednání, z nichž lze zmínit 

například odepření ochrany podle § 8 NOZ, kterým je sankcionováno zjevné zneužití práv. 

Rovněž i sekundární sankce vady právních jednání spočívající v náhradě škody např. podle 

ustanovení § 2909 NOZ  („škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením 

dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu 

nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného“) či ve vydání bezdůvodného 

obohacení podle § 2991 NOZ jsou v novém občanském zákoníku samozřejmě rovněž 

zastoupeny. 

 

                                                 

288 ROUČEK, F. Československý obecný zákoník občanský a občanské právo. Komentované zákony 
Československé republiky. Část první. Praha : Kompas, 1926. 
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VII.  Vybrané následky vadných právních jednání podle 

francouzského občanského zákoníku (Code Civil)  

Základním předpisem francouzského soukromého práva je občanský zákoník z roku 

1804, ve znění pozdějších předpisů („Code Civil“ – „CC“). Příčiny a následky vad právních 

úkonů, resp. právních jednání (acte juridique) se od české právní úpravy částečně liší. 

Nejvýrazněji jsou pak rozdíly zřetelné v koncepci neplatnosti právních jednání, které bude 

níže primárně věnována pozornost. Dále bude pojednáno o způsobu zakotvení a aplikačním 

rozsahu institutu neúměrného zkrácení, které se do českého práva opětovně prostřednictvím 

nového občanského zákoníku dostává a může tak subsidiárně sloužit při výkladu § 1793 

NOZ. Závěrem bude představena problematika neúčinnosti jednání učiněného in fraudem 

creditoris ve francouzském právu, která prodělala zajímavý judikatorní vývoj.  

7.1. Neplatnost právních jednání podle Code Civil 

Francouzský občanský zákoník výslovně neupravuje právní režim neplatnosti 

(nullité), její definici, ani klíč, podle kterého bude vada právního jednání stižena absolutní 

nebo relativní neplatností. Vše je dovozováno především judikatorně a podléhá tak vývoji 

v čase.  

7.1.1. Rozlišování absolutní a relativní neplatnosti a jejich důvody 

Původní klasické kritérium rozlišení absolutní a relativní neplatnosti ve francouzském 

právu (aplikované zejména v 19. a na počátku 20. století) spočívalo v poměřování závažnosti 

(gravité) absence náležitosti či vady právního jednání. Podle klasické koncepce tak absolutně 

neplatná smlouva byla taková, které chyběl předmět nebo souhlas smluvní strany či kauza 

(právněhospodářský důvod smlouvy) byla nezákonná nebo v rozporu s dobrými mravy. 

Uvedené rozlišovací kritérium bylo právní vědou značně kritizováno zejména proto, že pokud 

chybí jakákoli zákonná náležitost nezbytná pro vznik smlouvy, již není možné mezi nimi 

vytvářet stupnice závažnosti. Každá z nich je elementární a stejně podstatná pro vznik platné 

smlouvy.289 Klasické rozlišování proto bylo odmítnuto, nicméně některé relikty ve 

francouzské judikatuře stále přetrvávají. 

                                                 

289 LARROUMET, C. Droit Civil. Tome III. Les obligations. Le Contrat. 1 partie-condition de 
formation. Paris : Economica, 2007, s. 543. 
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Moderní koncepce využívá jiného rozlišovacího kritéria a to posouzení, jaký je účel 

zákonných omezení. Pokud jde o ochranu obecného, resp. veřejného zájmu (intérêt général), 

pak je aplikována sankce absolutní neplatnosti, a pokud má být chráněn zájem individuální 

(intérêt particulier), je k nápravě určena neplatnost relativní. 

Konkrétní rozlišování mezi uvedenými druhy neplatnosti je ve francouzském právu 

demonstrováno a uplatňováno na případech absence nebo nedostatku splnění podmínek 

vzniku platné smlouvy stanovených v čl. 1108: souhlas (consentement), způsobilost uzavírat 

smlouvy (capacité de contracter), předmět smlouvy (objet), zákonnost kauzy (cause 

licite).290 

Absolutní neplatnost podle judikatorního pojetí stíhá absenci souhlasu, neexistenci 

předmětu smlouvy či neurčitost nebo nezákonnost předmětu smlouvy a neexistenci kauzy. 

Naproti tomu relativně neplatná bude taková smlouvy, kterou uzavřela osoba k tomu 

nezpůsobilá291 nebo která je vadná z důvodu vady souhlasu (vice de consentement) či 

nedostatku formy. 

7.1.2. Dovolání se neplatnosti 

Na rozdíl od české právní úpravy musí být neplatnost – ať už jde o relativní nebo 

absolutní – uplatněna u soudu žalobou na neplatnost (action en nullité). Pokud tak není 

učiněno v promlčecí lhůtě, právo zaniká. Promlčecí lhůta práva dovolat se absolutní 

neplatnosti činila až do roku 2008 třicet let.292 Od roku 2008 byla sjednocena se lhůtou 

dovolat se relativní neplatnosti smlouvy a podle čl. 2224 Code Civil činí pět let.  

Francouzské právo umožňuje dovolat se neplatnosti buďto samostatnou žalobou, 

případně vznést námitku neplatnosti v rámci nalézacího řízení vedeného o nařízení nuceného 

plnění z předmětné smlouvy. V případě takové námitky navíc judikatura a právní věda 

připouští, že se na rozdíl od žaloby na neplatnost nepromlčuje, resp. trvá tak dlouho, dokud se 

                                                 

290 Čl. 1108 Code Civil: „Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Quatre conditions 
sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de 
contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.“ 

291 Rozhodnutí Cour de Cassation, Civ. 1, 31 janvier 1995, D. 1996.3. 
292 Třicetiletou promlčecí dobu stanovil pův. čl. 2262 CC, zákonem z 17. 6. 2008 byla změněna a 

stanovena v čl. 2224 CC: „Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour 
où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.“ 
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druhá smluvní strana může domáhat plnění ze smlouvy.293 Právní věda zdůvodňuje tuto 

výjimku nejen zjevnou nespravedlností, kdy by mohl být nařízen výkon neplatné smlouvy, 

ale i principem, podle kterého je žaloba dočasná, leč námitka věčná: „l'action est temporaire, 

l'exception est perpétuelle“.294 

7.1.3. Potvrzení platnosti relativně neplatné smlouvy soudem 

Specifikum francouzské právní úpravy (čl. 1338 CC) rovněž spočívá v možnosti 

potvrdit platnost smlouvy, která je stižena neplatností (confirmation d´un contract nul).295 

Potvrzení může být buďto výslovné (confirmation expresse) nebo tacitní (confirmation 

tacite). V obou případech se jedná o jednostranné právní jednání, kterým se osoba dotčená 

neplatností vzdává práva dovolávat se neplatnosti smlouvy. Potvrdit je možné ovšem pouze 

relativně neplatnou smlouvu,296 (příp. smlouvu, od které je možné pro její vadu odstoupit) a 

to za předpokladu, že dotčená osoba si je konkrétní vady smlouvy plně vědoma a rozhodnutí 

vzdát se práva dovolání se neplatnosti činí bez jakéhokoli nátlaku. V důsledku potvrzení se 

smlouva považuje za planou a účinnou a lze podle ní plnit. Nicméně potvrzení má pouze 

účinky inter partes a nevztahuje se na třetí osoby - vyjma věřitele stran. Pokud by mělo být 

potvrzení činěno v úmyslu věřitele zkrátit, pak je věřiteli umožněno toto právní jednání 

odporovat.297  

Tacitní potvrzení specificky vyplývá z postoje (attitude) osoby, která se může 

neplatnosti dovolávat. Například pokud prodejce nemovitosti ví, že ji prodává za neúměrně 

zkracující cenu (pozn. ve Francii je zakotven pro určité případy institut laesio enormis, resp. 

lésion, viz níže), a že tedy může od smlouvy odstoupit, ale přesto nemovitost předá a 

převezme peníze. Takovým postojem pak tacitně potvrdil platnost smlouvy.298 Kasační soud 

(Cour de Cassation) jako tacitní potvrzení platnosti smlouvy označil i situaci, kdy pojišťovna 

vyplatila odškodnění osobě, která utrpěla škodu v důsledku jednání svého pojištěnce, ačkoli 

                                                 

293 LARROUMET, C. Droit Civil. Tome III. Les obligations. Le Contrat. 1 partie-condition de 
formation. Paris : Economica, 2007, s. 580. 

294 Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. 
295 Srov. dále např. LARROUMET, C. Droit Civil. Tome III. Les obligations. Le Contrat. 1 partie-

condition de formation. Paris : Economica, 2007, s. 567. 
296 Rozhodnutí Cour de Cassation, Civ. 1., 4 mai 1966, D. 1966.553. 
297 LARROUMET, C. Droit Civil. Tome III. Les obligations. Le Contrat. 1 partie-condition de 

formation. Paris : Economica, 2007, s. 572. 
298 LARROUMET, C. Droit Civil. Tome III. Les obligations. Le Contrat. 1 partie-condition de 

formation. Paris : Economica, 2007, s. 570. 
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si byla prokazatelně vědoma, že se může dovolávat neplatnosti pojistné smlouvy z důvodu 

uvedení nepravdivých prohlášení ze strany pojištěnce.299  

7.2. Případy neúměrného zkrácení (lésion) podle Code Civil a možnost 

odstoupení od smlouvy 

Code Civil ve svém ustanovení čl. 1118 vyjadřuje zásadu, že neúměrné zkrácení 

zásadně neznamená vadu smlouvy,300 nicméně z této zásady dále stanoví podstatné výjimky.  

Především podle čl. 1674 CC má neúměrné zkrácení význam u kupních smluv na 

nemovitost.301 Pokud je prodejce zkrácen o více jak 7/12 ceny obvyklé nemovitosti ke dni 

prodeji (tedy kupní cena byla nižší než 5/12 obvyklé ceny nemovitosti), má právo od 

smlouvy odstoupit. Právo odstoupení realizuje prodejce prostřednictvím žaloby na odstoupení 

pro neúměrné zkrácení (action en rescinsion pour lésion), kterou může podat nejdéle do dvou 

let od podepsání kupní smlouvy. Čl. 1681 CC umožňuje kupujícímu vyhnout se zrušení 

smlouvy odstoupením, pokud doplatí, o co byl prodejce zkrácen. Důkaz o případném 

zkrácení se podle čl. 1672 CC provádí znaleckým posudkem vyhotoveným třemi znalci. 

Dále se institut neúměrného zkrácení podle čl. 1305 CC použije například pro případ 

jakéhokoli kontraktu uzavřeného mladistvým (který nebyl emancipován),302 pro smlouvy o 

vypořádání dědictví podle čl. 887 CC či pro smlouvy o postoupení autorských práv podle 

čl. L131-5 autorského zákona (Code de la propriété intellectuelle).303 Pro úplnost, 

neúměrného zkrácení se není možné dovolávat pro případ aleatorních smluv.  

                                                 

299 Rozhodnutí Cour de Cassation, Civ. 1., 11 janvier 1989, J.C.P. 1989.IV.90. 
300 Čl. 1118 CC: „La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de 

certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.“ 
301 Čl. 1674 CC: „Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le 

droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la 
faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.“ 

302 Čl. 1305 CC: „La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, 
contre toutes sortes de conventions.“ 

303 čl. L131-5 autorského zákona (Code de la propriété intellectuelle): „En cas de cession du droit 
d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une 
prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. 
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération 
forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des 
oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.“ 
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7.3. Neúčinnost jednání učiněných in fraudem creditoris (inopposabilité) 

Základem francouzské právní úpravy ochrany věřitele před podvodným, resp. 

zkracujícím jednáním ze strany dlužníka je čl. 1167 CC, podle kterého jsou věřitelé 

oprávněni svým jménem napadnout podvodná jednání svých dlužníků („Les créanciers sont 

autorisés à attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de 

leurs droits“). 

7.3.1. Vývoj právních účinků Paulianské žaloby (action paulienne)  

Právním prostředkem ochrany věřitele podle čl. 1167 CC je Paulianská žaloba.304 

Podle původního judikatorního nazírání bylo možné se prostřednictvím této žaloby domoci 

nařízení navrácení (reintégration) majetku ušlého zkracujícím jednáním zpět do majetku 

dlužníka, aby pak na něj mohl věřitel vést v dalším navazujícím řízení exekuci. Nicméně 

uvedený způsob ochrany se v praxi příliš neosvědčoval, když se z navráceného majetku 

dlužníka mohli následně uspokojovat i další věřitelé dlužníka a žaloba původního věřitele tak 

nesloužila k ochraně jeho vlastního uspokojení, naopak ho v důsledku popsaných účinků 

spíše snížila. 

V roce 2006 občanskoprávní senát Kasačního soudu výklad čl. 1167 CC změnil 

(révirement jurisprudentiel) tak, že v důsledku vyhovění Paulianské žalobě se věřitel může 

chovat jako kdyby zkracující jednání vůči němu vůbec neexistovalo a domáhat se tak výkonu 

rozhodnutí na předmětu v rukou třetí osoby, která se stala vlastníkem podvodně (resp. in 

fraudem cerditoris), a již nemusí primárně žádat navrácení předmětu do majetku dlužníka (k 

tomu viz 1ère Civ, 30. 5. 2006,305 pourvoi n° 02-13495, 1ère Civ 12. 7. 2006, pourvoi n° 04-

20161306).  

                                                 

304 Po vzoru římské actio Pauliana. 

305 „L'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la 
limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits afin d'en faire 
éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. En ordonnant le retour des sommes données dans le 
patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil“, 1ère Civ , 30 mai 2006, pourvoi n° 
02-13495. 

306„Le  but de l’exercice de l’action paulienne ici n’est pas de faire revenir le bien dans le patrimoine 
du débiteur mais de permettre la saisie entre les mains de celui qui en est devenu propriétaire 
frauduleusement.“, 1ère Civ 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-20161. 
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Stejně jako v české právní úpravě neúčinné jednání není neplatné a pokud by soud 

neplatnost vyslovil, porušil by čl. 1167 CC (1ère Civ, 20. 12. 2007, pourvoi n° 07-10.379)307. 

7.3.2. Paulianskou žalobu lze uplatnit i u ekvivalentních jednání  

Zmenšení majetku dlužníka (appauvrissement du débiteur) není ve francouzském 

právu nezbytnou podmínkou pro dovolání se neúčinnosti jednání dlužníka. Jak potvrzeno 

v rozhodnutí obchodního senátu Kasačního soudu (sp. zn. Com, 1. 3. 1994 pourvoi N° 92-

15.425), i v případě, že dlužník za majetek obdrží obvyklou cenu (tedy ekvivalentní jednání), 

je možné jednání napadat Paulianskou žalobou.308 Podmínkou ovšem je, aby směna hodnot 

ve svém důsledku vedla k nahrazení majetku jinými prostředky, které jsou mnohem hůře 

sledovatelné a je tak složitější z nich dlužnou pohledávku uspokojit, tedy peněžními 

prostředky. Uvedený úsudek je přitom zcela shodný s úvahami Z. Pulkrábka představenými 

v kapitole 4.3.3. výše.  

V této souvislosti je vhodné i přiblížit skutkový stav řešený v nadepsaném 

rozhodnutí. Jednatelka společnosti v úmyslu znemožnit uspokojení daňové pohledávky 

převedla podnik – jako jediné aktivum společnosti – na svého manžela a obdržela za něj cenu 

odpovídající ceně obvyklé. Soud prvního i druhého stupně Paulianské žalobě oprávněného 

daňového subjektu vyhověl, proti čemuž podala jednatelka dovolání založené na 

argumentaci, že Paulianská žaloba je přípustná pouze pokud věřitel prokáže, že mu 

předmětným jednáním vznikla škoda založená zmenšením majetku dlužníka („l'action 

Paulienne n'est recevable que si le créancier justifie que l'acte incriminé lui a causé un 

dommage en créant un appauvrissement du débiteur“). Nicméně, jak řečeno výše, Kasační 

soud tento názor nepotvrdil a naopak dal za pravdu soudům nižšího stupně.  

 

                                                 

307 “Dès lors, en confirmant le jugement ayant prononcé la nullité des donations litigieuses, la cour 
d’appel a violé l’article 1167 du Code civil.“, 1ère Civ, 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-10.379. 

308 „Mais attendu que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que 
consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds 
plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'en énonçant d'abord que la société dont 
M. X... était le gérant avait favorisé sciemment l'évasion du seul élément d'actif garantissant la créance fiscale 
en y substituant une somme d'argent facile à dissimuler, puis que Mme X... ne pouvait avoir ignoré la fraude 
commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l'opération et des fins poursuivies, la cour 
d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé“. Com, 1 mars 1994 pourvoi N° 92-
15.425. 
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VIII.  Závěr 

Na základě představených zjištění budou níže sumarizovány jednotlivé závěry 

zkoumání zvlášť pro srovnání následků vadných právních úkonů v občanském právu, pro 

meziodvětvové srovnání a rovněž i pro srovnání české a francouzské právní úpravy následků 

vad právních úkonů.  

8.1. Občanskoprávní srovnání  

Z provedené analýzy následků vadných právních úkonů (jednání) v občanském 

právu resp. podle občanského zákoníku, nového občanského zákoníku a částečně i obecného 

občanského zákoníku vyplynulo, že následky i vady právních úkonů podléhají změnám a 

odpověď na otázky: 

• jaké jednání zakládá právně relevantní vadu, 

• jakou kategorii či druh existujícího následku aplikovat, 

• zda nezakotvit nový druh následku, příp. nerozšířit existující druh následku, 

závisí především na celkové filosofii zákona a přístupu zákonodárce k míře regulace 

soukromoprávních vztahů. 

Konkrétně lze vypozorovat, že nazírání na to, co představuje „vadu“ právního úkonu 

(jednání) není nikterak stálé. V úvodu vytyčený předpoklad proto považuji za potvrzený. 

Například neúměrné zkrácené podle platné právní úpravy bez dalšího právně relevantní vadu 

nepředstavuje. Naopak ve světle nového občanského zákoníku neúměrné zkrácení samo o 

sobě vadu zakládá a je postihováno sankcemi popsanými v § 1793 NOZ. Dále kupříkladu 

nedostatek pojistného zájmu při uzavírání pojistné smlouvy (pokud o něm pojistitel věděl 

nebo musel vědět) v současné době není považován za vadu a nepůsobí žádný následek, což 

se ovšem v novém občanském zákoníku ustanovením § 2764 NOZ mění. Vada by zřejmě 

sama o sobě nešla shledat ani v jednání, kterým by dárce poskytl dar osobě, která provozuje 

zařízení poskytující zdravotnické či sociální služby, v době, kdy byl v péči takového zařízení, 

což opět nový občanský zákoník za vadu považuje (§ 2067 NOZ). Nicméně v těchto 

případech podvědomě již nyní vnímáme, že zde je zvýšená právní ochrana na místě.  

Ostatně i „ tatáž“ vada může podléhat obsahovým změnám v čase. Typicky například 

vada spočívající v rozporu s dobrými mravy – která byla zakotvena v OZO, OZ i NOZ – 

uzpůsobuje svůj obsah aktuálnímu celospolečenskému pojetí morálnosti a mravnosti. Proto 
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by například raně prvorepublikový závěr, že „darovací smlouva z důvodu cizoložného poměr 

mezi dárcem a obdařenou souložnicí příčí se dobrým mravům“ nemusel být optikou 

současného vnímání dobrých mravů posuzován stejně.309 Naopak jiný závěr soudu, podle 

kterého se „dobrým mravům příčí úmluva, jíž si dal ten, kdo byl neprávem pro trestný čin 

stíhán, slíbiti od pravého pachatele náhradu nákladů trestního řízení za to, že pravého 

pachatele neprozradí“,310 by podle pravděpodobně obstál i při současném vnímání dobrých 

mravů.  

Změnám rovněž podléhá výběr následků, kterými bude konkrétní vada právního 

úkonu stižena. Například vada spočívající v nedostatku náležitosti právního úkonu jako je 

nesrozumitelnost či neurčitost vnímá platná právní úprava jako vadu zakládající absolutní 

neplatnost předmětného právního úkonu. Naproti tomu nový občanský zákoník tuto vadu 

stíhá sankcí nicotnosti (§ 554 NOZ). Rovněž následek právního úkonu učiněného v donucení 

se mění. Zatímco občanský zákoník jej považuje za absolutně neplatný, nový občanský 

zákoník ponechává na vůli donuceného, zda se neplatnosti dovolá – volí tak cestu relativní 

neplatnosti.   

V novém občanském zákoníku lze nadto vypozorovat i návrat k některým 

následkům, které platná právní úprava neznala, ale které historicky v československém 

právním řádu uplatňovány byly, jako například nicotnost, případně, rozšíření těch institutů, 

které sice existovali, ale v tak strohé podobě, že jejich využití bylo značně omezeno, jako 

např. odporovatelnost (neúčinnost). 

8.2. Meziodvětvové srovnání 

Na základě provedeného zkoumání je rovněž možné uzavřít, že v závislosti na 

upravované matérii jednotlivých právních odvětví soukromého práva se může lišit: 

• pojetí vady,  

• aplikace různých následků na stejnou vadu,  

• existence vad a následků specifických pouze pro dané právní odvětví, 

                                                 

309 Rv. I. 702/20; SNS sv. II, č. 821 ze dne 21.12.1920 citované v ROUČEK, F. Československý 
obecný zákoník občanský a občanské právo. Komentované zákony Československé republiky. Část první. 
Praha: Kompas, 1926, s. 663.  

310 Rv. I. 366-23; SNS sv. V, č. 3235 ze dne 27.11.1923 citované v ROUČEK, F. Československý 
obecný zákoník občanský a občanské právo. Komentované zákony Československé republiky. Část první. 
Praha: Kompas, 1926, s. 663.  
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• nebo dokonce možnost zhojení vady, což by bylo v jiném právním odvětví 

nemyslitelné. 

Například specifikum obchodního práva jako práva profesionálů částečně snižuje 

citlivost k aspektům sociální spravedlnosti, což může vést k tomu, že za poctivé v rovině 

obchodně právní lze považovat ještě i postupy, které by se ve sféře práva občanského mohly 

jevit již jako nemravné, tedy vadné. Obchodněprávní specifika rovněž vylučují spatřovat 

vadu v jednání učiněném v tísni za následně nevýhodných podmínek, a na rozdíl od 

občanského zákoníku pro tyto případy neumožňují poškozené straně od smlouvy odstoupit. 

Premisu uvedenou v úvodu práce proto rovněž považuji za potvrzenou. 

Otázka, zda na stejnou vadu (např. rozpor se zákonem) aplikovat sankci absolutní 

nebo relativní neplatnosti rovněž není jednotná. Zatímco občanský zákoník vychází z výčtové 

metody relativně neplatných jednání a ve zbytku aplikuje sankci absolutní neplatnosti 

(s výhradou řečeného o kvalifikovaném rozporu se zákonem), obchodní zákoník zakotvil 

kritérium odlišné – pokud je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu 

některého účastníka, může se této neplatnosti dovolávat pouze tento účastník. Rovněž 

i zákoník práce přistupuje k sankci absolutní neplatnosti specificky, když důvody absolutní 

neplatnosti vypočítává taxativně a absolutní neplatnost pracovněprávního úkonu pro rozpor 

podmiňuje tím, že současně ani nebudou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů 

vypočtené zákoníku práce. Zákoník práce také navíc – a na rozdíl od ostatních právních 

odvětví – podmiňuje nástup účinků neplatnosti některých pracovněprávního úkonu až 

uplatněním u soudu žalobou.  

Za specifickou vadu typickou pro dané právní odvětví je například možné považovat 

jednání v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku podle obchodního zákoníku 

(což by v jiných právních odvětvích bylo již pojmově vyloučeno), kterému bude odepřena 

právní ochrana. Specifický následek pak lze spatřovat například v nicotnosti v platném právu 

zakotvené pouze v zákoně o rodině a zákoně o registrovaném partnerství, která slouží jako 

ultimátní sankce za úkon stižený tak závažnou vadou (uzavření manželství pod donucením 

fyzickým násilím), že ho zákon v právní sféře vůbec nepovažuje za existentní.  

Zatímco podle občanského a obchodního zákoníku není myslitelné vadu stiženou 

absolutní neplatností zhojit, zákon o rodině povětšinou umožňuje zhojení absolutní 

neplatnosti, pokud vada odpadne (například ten, kdo uzavřel manželství jako nezletilý, 

zletilosti dosáhne). Stejně tak i ve vybraných případech zákoník práce nesetrvává 



 

141 

na postulátu pojmové nezhojitelnosti absolutně neplatných právních úkonů. Například 

u absolutně neplatného pracovněprávního úkonu, který nebyl učiněn ve formě, kterou 

vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran umožňuje tuto vadu dodatečně odstranit, 

příp. zapovídá možnost se pro tuto vadu dovolat absolutní neplatnosti pracovněprávního 

úkonu, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah. Uvedené případy výjimek 

z obecného pravidla nezhojitelnosti lze přitom odůvodnit specifiky dotčené právní matérie. 

Absence této výjimky by přitom vedla k sociálně necitlivým a neodůvodněným zásahům do 

právní sféry občanů.  

8.3. Srovnání české a francouzské úpravy 

Po provedené analýze hlavních následků vad právních úkonů ve francouzském právu 

a komparaci s českou právní úpravou, jako dvou souběžně se vyvíjejících právních řádů, bylo 

možné dospět k několika překvapivým závěrům.  

Předně, na rozdíl od české právní tradice francouzský Code Civil výslovně 

nezakotvuje právní režim neplatnosti, její definici ani kritéria rozlišování absolutní a relativní 

neplatnosti a přesto jde o jednu z nejpodstatnějších sankcí. Poněvadž je rozlišování těchto 

druhů neplatnosti podřízeno závěrům judikatury, dochází k jeho úpravám v čase zejména 

v návaznosti na posun v právním smýšlení. Moderní koncepce v zásadě splývá s pojetím 

kvalifikovaného rozporu se zákonem, když pro závěr o absolutní neplatnosti daného právního 

úkonu je vyžadováno posouzení účelu zákonného zákazu a pouze pokud je jeho účelem 

ochrana obecného zájmu, bude tato ultimátní sankce aplikována. Na rozdíl od české právní 

úpravy je pak třeba vždy neplatnost (ať už relativní či absolutní) uplatnit žalobou u 

příslušného soudu s tím, že promlčecí lhůta v obou případech činí v principu pouze pět let. 

Následek spočívající v neplatnosti smlouvy umožňuje francouzské právo odstranit 

rozhodnutím soudu s účinky inter partes a podle takové smlouvy je následně možné plnit 

a vynucovat její plnění. V platné české právní úpravě je naopak absolutní neplatnost pojmově 

nezhojitelnou vadou. 

Dále je ve Francii považováno za vadu neúměrné zkrácení, ovšem nikoli obecně – 

jako tomu bude podle NOZ – ale pouze pro taxativně vypočtené speciální případy. 

Nejvýrazněji se pak možnost dovolat se neúměrného zkrácení využívá u smluv o převodu 

nemovitosti, kde pro případ zkrácení vyššího jak 7/12 obvyklé ceny nemovitosti vzniká 

kupujícímu možnost od smlouvy odstoupit. Ve srovnání s navrhovanou právní úpravou 

v NOZ je francouzský zákonodárce o poznání konkrétnější nejen pokud se týče určení 
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konkrétního poměru zkrácení, ale například i způsobu prokazování zkrácení apod. Zde by 

mohla francouzská úprava sloužit i jako inspirační zdroj pro soudce českých nejvyšších 

soudů, kteří budu muset k laesio enormis podávat výklad a vypořádat se s absencí 

konkrétnějších pravidel.   

Podle mého názoru nejzajímavější oblastí zkoumání byla vada spočívající 

ve zkracujícím jednání věřitele a vývoj jejích následků ve francouzském právu. Podle 

původní (opět judikatorní) koncepce totiž bylo možné (Paulianskou) žalobou požadovat 

pouze navrácení majetku ušlého zkracujícím jednáním zpět do majetku dlužníka, z čehož se 

pak ovšem ale mohli uspokojovat i ostatní věřitelé a žaloba tak nesloužila k ochraně 

majetkového uspokojení původního věřitele, které naopak spíše rozmělnila. Nepraktičnost 

takového řešení byla překlenuta relativně nedávným rozhodnutím Kasačního soudu z roku 

2006, na základě kterého se nově umožnilo domáhat se přímo výkonu rozhodnutí na 

předmětu převodu v rukou třetí osoby – tedy sankce, které české právo znalo již v Odpůrčím 

řádu. Na rozdíl od českého práva se ovšem ve Francii nevyžaduje pro úspěšnost odpůrčí 

žaloby zmenšení majetku dlužníka a je tak myslitelné odporovat i ekvivalentním právním 

úkonům. 

Na základě provedeného zkoumání francouzské právní úpravy se domnívám, že 

v zásadě mají právní řády obdobně hodnotově a kulturně založených středoevropských 

národů tendenci – ať už organickým vývojem cestou judikatury, či legislativní cestou 

přijímání nových předpisů – vyúsťovat v obdobná právní řešení následků vad právních 

úkonů, pokud se tato ukázala jako nejlepší a nejfunkčnější řešení (viz například právě sankce 

za zkracující jednání dlužníka). 
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Resumé 

This thesis analyses the system of the consequences of the defective legal acts in the 

private law.  

First, the work studies what represents a defect of a legal act in relation to Civil Code 

No. 40/1964 Coll. in comparison with the New Civil Code No. 89/2012 Coll. in effect as of 

1 January 2014 as well as with the different legal branches such as commercial law, labour 

law or family law. Upon the preformed analysis, it could be concluded that the answer to the 

question what constitutes such a defect is not invariable; quite to the contrary, it varies even 

within one legal branch. To exemplify, in civil law, unlike the New Civil Code, the current 

Civil Code does not consider the lack of real interest in entering into insurance contract as a 

defect. Or, the concept of bonos mores undergoes evident changes in connection with the 

shift in values in the society as of the former Austrian Civil Code, through Civil Code to New 

Civil Code. In respect of the different legal branches, it can be pointed out that the specificity 

thereof influences also the conception of what should be regarded as a defect. As a matter of 

example, the commercial law as a law of professionals would not penalize certain behavior 

which would be, on the other hand, inadmissible in the civil law. 

Second, the thesis analyses which kind of consequences is to be applied to various 

defect of legal acts. Similarly to the above, the consequences as well as the defects do not 

remain unchanged in time and vary from one legal branch to another.  

The thesis is divided into eight parts, out of which the first two parts after the 

introduction concern the notion of legal act under the Civil Code and New Civil Code and its 

main features, accompanied with the relevant findings of the Czech Supreme Court. Next part 

is dedicated to the review and analysis of the consequences of defective legal act under the 

Civil Code, such as nullity, contestability, rescission or denial of legal protection. The same 

analysis is performed for the New Civil Code, enlarged by description of the new types of 

consequences and the respective comparison with the Civil Code. The fifth part summarizes 

the said consequences embodied in commercial code, labour code of family code. Apart from 

Czech law, the thesis also summarize in the sixth part the selected consequences of the 

defective legal acts under French law, such as nullity, rescission due to laesio enormis or 

contestability. Finally, the results of the analysis are showed and interpreted in the last part 

hereof. 
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Abstrakt v českém jazyce 

Rigorózní práce rozebírá následky vadných právních úkonů v soukromém právu, 

jakožto velmi aktuální téma, a to nejen ve světle změn, které přinese nový občanský zákoník 

s účinností od 1. ledna 2014. Především práce zkoumá pojetí „vady“ právního úkonu, resp. 

jaké jednání vlastně onu právně relevantní vadu představuje, a to jak v rámci občanského 

práva, tak i podle dalších stěžejních právních předpisů soukromého práva, tj. obchodního 

zákoníku, zákoníku práce, zákonu o rodině a zákona o registrovaném partnerství. Dále se 

práce zabývá otázkou, jakým následkem bude předmětná vada stižená.   

Konkrétně je v úvodu rigorózní práce provedena analýza samotného právního úkonu 

a zrcadlově pojednáno o právním jednání podle nového občanského zákoníku. Dále jsou 

rozebrány následky vadných právních úkonů podle občanského zákoníku a dalších 

soukromoprávních právních předpisů (tj. podle obchodního zákoníku, zákoníku práce, zákona 

o rodině a zákona o registrovaném partnerství), jakož i podle nového občanského zákoníku. 

Popsány jsou rovněž vybrané následky vadných právních jednání podle francouzského 

občanského zákoníku (Code Civil). V závěru sumarizovány jednotlivé závěry zkoumání 

zvlášť pro srovnání následků vadných právních úkonů v občanském právu, pro 

meziodvětvové srovnání a konečně i pro srovnání české a francouzské právní úpravy 

následků vad právních úkonů.  
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Abstract in English 

The thesis analyses the consequences of the defective legal acts in the private law, as 

an issue of interest especially in the light of the new changes to be introduced by the New 

Civil Code in effect as of 1 January 2014. Above all, the thesis analyses the conception of the 

„defect“ of the legal act, i.e, what constitutes the defect within the terms of the law, in the 

civil law and in other main private laws, such as commercial law, labour law and family law. 

Further, the thesis deals with the question by which consequences shall be the said defect 

penalized. 

In particular, the introductory part of the thesis contains an analysis of the legal act 

under the current Civil Code as well as under the New Civil Code. The next in line is review 

of the consequences of the defective legal acts under Civil Code, Commercial Code, Labour 

Code, Family Law and New Civil Code. The selected consequences of the defective legal 

acts under French Civil Code are also covered by the thesis. Finally, the outcomes of the 

analysis are summarized and interpreted. 
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