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Následky vadných právních úkonů v soukromém právu 

 

 

Autorka předložila rozsáhlou rigorózní práci zpracovanou na významné a aktuální 

soukromoprávní téma. 

Ve své práci velmi zevrubně pojednala problematiku právních úkonů podle občanského 

zákoníku 1964 stejně jako problematiku právního jednání podle občanského zákoníku 2014. 

Koncepce práce je velmi promyšlená autorka provází čtenáře jednotlivými náležitostmi právních 

úkonů ( právního jednání), aby po analytickém rozboru předložila čtenáři syntetické shrnutí.  

V 1. části své práce autorka přiléhavě vymezuje samotný pojem právního úkonu a ve 

světle judikatury Nejvyššího soudu upozorňuje na ta jednání, která kritéria právního úkonu 

nesplňují: to je zejména usnesení valné hromady, faktické činnosti a procesní úkony.  Nabízí se 

otázka, zda nově zavedený pojem právního jednání v občanském zákoníku z roku 2014 mohl 

reflektoval právě na odbornou kritickou  rozpravu k vymezení pojmu právního úkonu, anebo zda 

zákonodárce se vrátil k obecnému  pojmu právního jednání jako pojmu  užívaného tradičně 

německou pandektistikou. 

 Významným následkem vadného právního úkonu (právního jednání) je neplatnost. Ta se 

tradičně dělí na neplatnost absolutní a neplatnost relativní,  přičemž teorie i praxe oba druhy 

neplatnosti přísně rozlišují. Zajímalo by mě,  jak autorka hodnotí zákonnou hranici použitou pro 

rozlišení obou druhů neplatnost v OZ 2014. V té souvislosti autorka správně rozebírá i následek 

vadného právního jednání,  kterým je podle nové úpravy nicotnost.  

Uvolnění požadavku na formu právního jednání, které autorka prezentuje na straně 55, 

vede čtenáře k zamyšlení a následně k otázce, zda neformální –ale též nesrozumitelná -právní 

jednání  s možnosti jejich dodatečného schválení, nebudou v právní praxi zneužívána.  

Autorka správně vidí posílení dispozitivnosti právní úpravy v novém občanském 

zákoníku i v rámci kontraktačního procesu (podrobně rozebírá faktickou akceptaci, presumpci 

souhlasu – srov. s.57, jakož i favor negotii), který důsledně novou občanskoprávní úpravou 

proniká. 



O výborné znalosti autorky odborné literatury svědčí i výklad podaný na straně 64 an.  

rigorózní práce, ve které se zabývá rozporem se zákonem a teorií kvalifikovaného rozporu se 

zákonem. Na tomto místě prezentuje názory J.Salače, I. Telce, P. Čecha, J. Petrova, aby  uzavřela 

tuto část vlastním závěrem.  

Zajímavou partii představuje část 5. rigorózní práce (s. 102 n.), kterou autorka nazvala 

„Následky vadných právních úkonů podle dalších předpisů soukromého práva“. V této části 

rozebírá právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku, zákoníku práce, zákonu o rodině a 

zákonu o registrovaném partnerství. Za pečlivě zpracovanou VI. část „Následky vadných 

právních jednání podle nového občanského zákoníku“  přiřazuje –byť stručně-   problematiku 

odstoupení od smlouvy a připojuje i ty právní nástroje, které se zpravidla v této souvislosti 

neuvádějí: odepření právní ochrany, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení 

(s.131). 

Brilantně podává autorka výklad o odporovatelnosti právním úkonům respektive v nové 

terminologii  relativní neúčinností. Její rozbor považuji za mimořádně zdařilý, juristicky 

elegantní s dobře podloženými argumenty. Pro čtenáře obohacující je i výklad vztahující se k 

problematice Pauliánské  žaloby ve Francii. V rámci výkladu odporovatelnosti, resp. relativní 

neúčinnosti mě zaujala poznámka o možnosti uplatnit ochranu věřitele i v případě, že plnění 

dlužníka a třetí osoby jsou ekvivalentní. Je ekvivalentní plnění pro věřitele dostatečnou zárukou 

v případě, že mu určité kusy majetku dlužníka ušly, aby byly nahrazeny zpravidla peněžitým 

plnění ?.   

Autorka správně poukazuje na názory, které se k tomuto řešení kriticky vyjádřily v odborné 

literatuře.  

Výklad o obdobné zahraniční úpravě představované francouzským Code civil je pro 

českého čtenáře mimořádně zajímavý, lze z něj dovodit, že rozlišení případů absolutní a relativní 

neplatnosti je ve Francii výsledkem judikatorní činnosti soudů, nikoliv legislativní úpravy 

(s.132). 

Srovnání české a francouzské úpravy, které celou práci završuje, směřuje k řadě 

inspirativních legislativních řešení, které podle autorky může akceptovat i česká právnická obec. 

Celou práci hodnotím výrazně pozitivně. Autorka prokazuje výtečnou znalost obou 

právních úprav včetně související judikatorní činnosti Ústavního soudu i Nejvyššího soudu  i 



výbornou znalost starší i nové odborné literatury.  

Vyjadřuje se velmi srozumitelně, její závěry jsou logické a ocenit lze i promyšlenou strukturu 

celé rigorózní práce.  

Provedené srovnání občanskoprávní úpravy z roku 1964 a 2014 hovoří rovněž ve 

prospěch autorky, která prokazuje až obdivuhodnou znalost  nové právní úpravy ve všech jejích 

souvislostech (upozorňuji, že v době zpracování rigorózní práce bylo k danému tématu 

publikováno jen několik málo statí- komentáře k občanskému zákoníku k dispozici ještě nebyly).  

Rigorózní práce Mgr. Bičovské splňuje všechna kritéria vyžadovaná pro  práce vědecké: 

Dokonalou znalost tématu, výbornou orientaci v právním řádu  tuzemském i zahraničním stejně 

jako detailní znalost soudní praxe české i francouzské. Z tohoto pohledu zasluhuje autorka práce 

plné absolutorium. 

 

Uzavírám že autorka dokázala na vysoké úrovni zpracovat významný institut soukromého 

práva,  prokázala svou kreativitu a nesporné badatelské nadání, které je příslibem pro další 

vědecký růst autorky. 

 

V Praze dne 5. února 2015 

 

                                                                                        Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.  

 

 

 

 

 

 


