
 

 

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice následků vad právního jednání. Jedná 

se o jedno z nejdůležitějších témat občanského práva a správné chápání tohoto institutu 

je zcela zásadní zejména pro oblast závazkových právních vztahů z právních jednání. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl v této oblasti celou řadu změn a cílem 

práce je podat výklad o jednotlivých následcích vad právního jednání tak, aby bylo možné 

uvědomit si vzájemné souvislosti a lépe pochopit novinky v právní úpravě. Práce 

poukazuje na odlišnosti jednotlivých následků a, kde je to relevantní, nechybí ani 

srovnání s původní právní úpravou a odkazy na příslušnou judikaturu. 

Práce se skládá z úvodu, tří hlavních částí, které jsou dále členěny do kapitol 

a podkapitol, a závěru. V první části je vymezen pojem právního jednání a jeho postavení 

jakožto nejvýznamnější občanskoprávní skutečnosti. Dále je úvodní část zaměřena 

na charakteristiku náležitostí právního jednání jakožto nezbytné podmínky bezvadnosti 

právního jednání a s tím související vymezení pojetí vad právního jednání. 

Druhá část představuje jádro celé práce, jelikož se zabývá jednotlivými následky 

vad právního jednání. Výklad se zaměřuje na odlišnosti jednotlivých následků a zásadní 

výkladové problémy. Detailně je analyzována zdánlivost a neplatnost právního jednání 

se zaměřením na významné změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Práce 

se v této části dále zaměřuje na to, jakými způsoby současná právní úprava sankcionuje 

konkrétní důvody neplatnosti ve srovnání s právní úpravou účinnou do konce roku 2013. 

Vzhledem k rozsahovým možnostem práce se výklad o relativní neúčinnosti 

omezuje pouze na základní vymezení podstaty a účelu relativní neúčinnosti, které je 

nevyhnutelné pro pochopení zvláštního postavení tohoto institutu mezi následky vad 

právního jednání. V této části je poskytnut také výklad o dalších teoreticky možných 

následcích vad právního jednání. 

Poslední část je stručným exkurzem do anglického práva, který má nastínit 

problematiku této práce z pohledu vůdčího právního řádu angloamerického právního 

systému. V závěru práce jsou shrnuty dosavadní dílčí závěry a zhodnoceny změny, které 

přinesla nová právní úprava. 


