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Úvod 

Problematika následků vad právních jednání patří mezi nejdůležitější témata 

občanského práva. Správné chápání tohoto institutu je jedním ze základních předpokladů 

řádného fungování právního styku, protože jednotlivé následky zcela zásadním způsobem 

dopadají zejména na oblast závazkových právních vztahů z právních jednání. Významnou 

roli hraje tento institut i v dalších zvláštních částech občanského zákoníku a lze říci, že 

i v celém soukromém právu. 

Takto široce vymezené téma především vyvolává nutnost jeho dílčího vymezení, 

neboť v rámci jedné diplomové práce nemůže být celé téma zpracováno ve své úplnosti 

již jen proto, že nová právní úprava postavila před právní teorii a praxi celou řadu zcela 

nových otázek a uplyne dlouhá doba, než budou uspokojivě vyřešeny. Již jen zpracování 

některých dílčích otázek by mohlo být předmětem samostatné diplomové práce, neboť 

nová právní úprava vyžaduje i nový přístup k některým právně-teoretickým otázkám. 

V práci tedy nebude možné podat vyčerpávající výklad o následcích vad právních 

jednání ve všech svých souvislostech. Cílem práce je poskytnout obecnější pohled 

na veškeré následky vad právního jednání, aby bylo možné uvědomit si jejich vzájemné 

souvislosti a lépe pochopit změny, které nová právní úprava přinesla. Dále bude 

poukázáno na to, jak se jednotlivé následky navzájem odlišují. 

Práce se bude zabývat primárními následky vad právního jednání, tedy jakými 

způsoby se vada promítá v samotném právním jednání. Naopak sekundárním následkům, 

tj. odpovědnosti za škodu či bezdůvodnému obohacení, se práce podrobně věnovat 

nebude. Detailně analyzovány nebudou ani oblasti, ve kterých jsou plně aplikovatelné 

dosavadní judikaturní a doktrinální závěry. Přínosnější bude zaměření práce 

na problematické výkladové otázky, které přinesl Občanský zákoník z roku 2012. 

Podrobnější výklad bude v této práci podán ohledně institutů zdánlivosti 

a neplatnosti. Zdánlivost sice není úplnou novinkou, ale její nová úprava na obecné úrovni 

vytváří nejasnosti, ohledně kterých se doktrína v mnoha ohledech neshoduje. Cílem práce 

bude tyto problematické otázky identifikovat a nalézt odpovědi. 



2 

 

Neplatnost je z pohledu praxe nejvýznamnější a také nejčastější následek vad 

právního jednání, z tohoto důvodu bude ve výkladu na tento následek kladen patřičný 

důraz. V důsledku rekodifikace nastaly v pojetí neplatnosti významné změny, když 

doktrínou intenzivně kritizovaný přístup soudů k posuzování neplatnosti vedl 

zákonodárce k tomu, že se mnohými prostředky odhodlal omezit negativní důsledky 

neplatnosti a naopak podpořit autonomii vůle. V důsledku nové koncepce se otevřela 

možnost, aby dosavadní důvody neplatnosti byly sankcionovány jinými následky. 

Z tohoto důvodu je cílem této práce také poskytnout přehled o tom, jakými způsoby 

současná právní úprava sankcionuje konkrétní důvody neplatnosti. 

Institutem relativní neúčinnosti se vzhledem k rozsahovým možnostem 

diplomové práce není možné podrobně zabývat. Zde se výklad omezí pouze na základní 

vymezení podstaty a účelu relativní neúčinnosti, což je nevyhnutelné pro pochopení 

zvláštního postavení relativní neúčinnosti mezi následky vad právního jednání. Práce 

neopomene ani výklad o dalších teoreticky možných následcích vad právního jednání. 

 V období relativně krátce po rekodifikaci soukromého práva je důležité 

uvědomovat si vzájemné souvislosti a rozdíly mezi původní a současnou právní úpravou. 

V této práci bude proto na relevantních místech poskytnuto srovnání s právní úpravou 

Občanského zákoníku z roku 1964. Srovnání je důležité již z čistě praktického hlediska, 

když jen na základě uvedeného zkoumání je možné dojít k závěru o použitelnosti 

judikatury a komentářové či jiné literatury, která se vztahuje k původní právní úpravě. 

Nahlédnutí do zahraničních právních řádů je nápomocné pro pochopení tuzemské 

právní úpravy. Komparace je přirozeně podnětná i z hlediska de lege ferenda. Na prvním 

místě je samozřejmě vhodné komparovat s právními úpravami, které byly inspiračním 

zdrojem rekodifikace. Inspiraci je ovšem potřebné hledat i jinde. Pro krátký exkurz 

do zahraničí byl proto zvolen právní řád Anglie a Walesu jakožto typický angloamerický 

právní systém. Tento právní řád ohromuje svou téměř tisíciletou kontinuitou, proto jej lze 

označit za zajímavý zdroj poznání, ať už zkoumáme jakýkoliv právní institut. 

Text práce bude kromě úvodu dále rozdělen do tří hlavních částí, jež jsou dále 

členěny do kapitol a podkapitol, a závěru. V práci bude využívána převážně metoda 

analyticko-deskriptivní a metoda komparativní. Z důvodu konzistentnosti a přehlednosti 
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bude používána terminologie, kterou zvolil zákonodárce v Občanském zákoníku z roku 

2012, a to i v případě výkladu o terminologicky odlišné původní právní úpravě. Pokud 

bude v textu práce zmíněna „původní právní úprava“, má se tím na mysli právní úprava 

účinná do 31. prosince 2013. 

Text práce je vypracován dle platné právní úpravy ke dni 11. března 2015.  
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1 Právní jednání 

1.1 Právní jednání jako občanskoprávní skutečnost 

Pokud se má tato práce zabývat následky vad právních jednání, je nezbytné 

nejprve podat obecný výklad o institutu právního jednání. Před samotným vymezením 

pojmu právního jednání se nejdříve musíme věnovat institutu právních skutečností, jenž 

je ve vztahu k právnímu jednání nadřazenou kategorií. 

Objektivní právo pojem „právní skutečnosti“ nedefinuje, ale v teorii je běžně 

definován jako „skutečnosti, s nimiž právní normy spojují vznik, změnu nebo zánik práv 

a povinností, popř. právních nároků.“1 Právní skutečnosti jsou jedním ze dvou právních 

důvodů vzniku, změny nebo zániku subjektivních práv a povinností. Druhým možným 

důvodem (titulem) je samotná právní norma obsažená v zákoně. Zde k právním 

následkům dochází již pouhou účinností konkrétní právní normy. Typicky se jedná 

o povinnosti uložené přímo zákonem, spíše výjimečně jde o práva plynoucí ze zákona. 

Právní skutečnosti dělí právní teorie podle míry uplatnění vůle člověka 

a z hlediska souladu nebo rozporu s objektivním právem na: 

a) právní jednání,  

b) protiprávní jednání,  

c) právní událost a  

d) protiprávní stav.2 

Právní jednání je v teorii práva vymezeno široce jako „projev vůle souladný 

s normami práva“3 a zahrnuje jak jednání fyzických a právnických osob, 

tak i konstitutivní rozhodnutí státních orgánů. Závislost na lidské vůli zde neznamená, že 

se musí jednat pouze o vědomé chování člověka, ale bývá sem zařazeno i volní jednání, 

které nesledovalo žádné právní účinky, případně sledovalo právní účinky jiné.4 

                                                 

1 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 

127. ISBN 80-735-7030-0. 
2 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Vyd. 5. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 145. ISBN 978-80-7380-233-2. 
3 Tamtéž. 
4 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 

127-129. ISBN 80-735-7030-0. 



5 

 

Protiprávní jednání je „projevem vůle v rozporu s normami práva.“5 Právní události, resp. 

protiprávní stavy jsou definovány jako mimovolní skutečnosti v souladu, resp. v rozporu 

s normami práva.6 

Obecně je třeba právní skutečnosti chápat jako institut společný pro právo veřejné 

i soukromé. Pokud mluvíme pouze o občanskoprávní skutečnosti, jedná se o „objektivní 

skutečnost, kterou bere na zřetel občanské právo a spojuje s ní občanskoprávní 

následky.“7 Z pohledu občanského práva a za použití systematického výkladu 

Občanského zákoníku z roku 2012 lze rozlišovat dva základní (hlavní) druhy 

občanskoprávních skutečností: 

a) právní jednání (neboli subjektivní právní skutečnosti8) a 

b) právní události (neboli objektivní právní skutečnosti9). 

Uvedený výčet nelze považovat za úplný, protože jde pouze o právní skutečnosti 

upravené v hlavě páté první části Občanského zákoníku z roku 2012. Občanskoprávní 

doktrína proto výčet nezbytně rozšiřuje a uvádí vyčerpávající třídění občanskoprávních 

skutečností, přičemž rozhodujícím třídícím kritériem je zde existence vůle: 

a) právní jednání a konstitutivní rozhodnutí státních orgánů, 

b) právně relevantní události a 

c) vytvoření věci.10 

Z občanskoprávního pohledu tedy tvoří právní skutečnost sub c) samostatnou 

skupinu právních skutečností, jelikož ji nelze jednoznačně podřadit ani pod právní 

skutečnosti, u kterých je vůle charakteristická, ani u kterých nehraje žádnou roli. Vůle 

u této právní skutečnosti může, ale nemusí být přítomna. Pro účely třídění 

                                                 

5 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Vyd. 5. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 145. ISBN 978-80-7380-233-2. 
6 Tamtéž. 
7 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 154. ISBN 978-807-4783-265. 
8 KINDL, Milan a Aleš ROZEHNAL. Nový občanský zákoník. Problémy a úskalí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 

s. 75. ISBN 798-80-7380-516-6. 
9 Tamtéž. 
10 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 155. ISBN 978-807-4783-265. 
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občanskoprávních skutečností na základě přítomnosti vůle je přesnější odlišovat situaci, 

kdy vůle je (resp. musí být) přítomna, od situace, kdy je vůle pouze fakultativním znakem. 

Právní jednání může být v souladu nebo v rozporu s právem, v posléze uvedeném 

případě je o protiprávní jednání. V doktríně se relativně často jako druh právních 

skutečností uvádějí protiprávní stavy.11 Část doktríny12 s tím ale nesouhlasí, protože 

protiprávní stavy jakožto „prvek statický“ nejsou schopny vyvolat právní následky 

a z pohledu práva je relevantní pouze nějaká „skutečnost“, tedy něco, co se odehrálo 

či bylo učiněno (tj. to, co protiprávní stav vyvolalo).  

Co se týče právního jednání, jedná se o druh právní skutečnosti, pro něhož je 

charakteristická existence vůle. Jedná se o nejvýznamnější13 a současně nejčetnější 

občanskoprávní skutečnost.14 Je tomu tak zejména proto, že je projevem autonomie vůle, 

stěžejného principu občanského práva. Vzhledem k tématu práce se v dalším výkladu 

budeme věnovat výkladu o pojmu a náležitostech právního jednání. 

1.2 Pojem právního jednání 

Pojem právního jednání není Občanským zákoníkem z roku 2012 definován. 

Občanský zákoník z roku 1964 používal pro právní jednání pojem „právní úkon“ 

a definoval jej jako „projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch 

práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.“15  

Z důvodové zprávy k Občanskému zákoníku 2012 vyplývá, že důvody pro změnu 

byly čistě terminologické – účelem byl návrat k tradičnímu pojmosloví.16 Nicméně tyto 

pojmy nelze ztotožňovat. Právní jednání je pojmem širším, jelikož je s ním spojen širší 

                                                 

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

Kluwer Česká republika, 2009, s. 117. ISBN 978-807-3574-680. 
12 Srov. např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: 

komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 13. ISBN 

978-80-7201-918-2. 
13 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní úkony, § 34 – § 51 občanského zákoníku, Podrobný komentář 

k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v tzv. 

novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde, 2012, s. 11. ISBN 978-80-86131-89-4. 
14 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1941. ISBN 978-80-7400-529-9. 
15 Srov. § 34 ObčZ 1964. 
16 Důvodová zpráva k §545 až 554 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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okruh následků. Právní teorie se shoduje na tom, že i když „právní úkony“ s „právním 

jednáním“ nelze ztotožňovat, podstata pojmu zůstává zachována a odlišování těchto 

pojmů zřejmě nebude hrát významnější roli.17 

Problematickým faktorem definice Občanského zákoníku z roku 1964 bylo hlavně 

užití výrazu „zejména“, z čehož by bylo možné dovozovat možnost právně jednat 

„i jinak“, tj. bez právních následků. Účinností občanského zákoníku z roku 2012 tento 

problém odpadá a vymezení pojmu právního jednání je ponecháno judikatuře a doktríně. 

Právní jednání teorie definuje jako „chování osoby, subjektu práva, které je 

schopno – podle ustanovení objektivního práva – vyvolat právní následky.“18 Občanský 

zákoník z roku 2012 pouze stanoví, kde jsou právní následky vyjádřeny. Podle ustanovení 

§ 545 ObčZ 2012 „právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, 

dále právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe 

stran.“ Právní jednání tedy vyvolává především následky v něm vyjádřené, ať již 

výslovně či konkludentně.19 Záleží především na vůli jednajících osob, ohledně jakého 

obsahu jednají. Zamýšlené následky mají v zásadě (co do obsahu právního jednání) 

přednost před ostatními zdroji, což je jedním z projevů principu autonomie vůle. Tento 

princip ale není bezbřehý a může být omezen kogentní úpravou, ochranou slabší strany, 

zásadou dobré víry atd.  

Shrneme-li, podstatou právního jednání je projev neboli vnější prohlášení vůle, 

s nímž zákon spojuje právní následky, tj. vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. 

1.3 Náležitosti právního jednání 

Požadavky kladené zákonem na právní jednání jsou označovány jako náležitosti 

právního jednání. Jsou nezbytnou podmínkou, aby vnější projev vůle byl způsobilý 

                                                 

17 Srov. např. ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 1298. ISBN 978-80-7478-370-8; DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela 

ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 156. ISBN 978-

807-4783-265. 
18 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 154. ISBN 978-807-4783-265. 
19 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1949. 
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vyvolat právní následky, aby byl platným a existujícím právním jednáním. Lze rozlišovat 

čtyři skupiny20 náležitostí právního jednání: 

a) náležitosti subjektu, 

b) náležitosti vůle, 

c) náležitosti projevu vůle a 

d) náležitosti předmětu.21 

V literatuře se lze setkat i se zařazením „náležitostí obsahu“ mezi náležitosti 

právního jednání. To nelze považovat za zcela přesné, jelikož obsah právního jednání 

zahrnuje i takové skutečnosti, které nejsou nutnými podmínkami bezvadného právního 

jednání22. Na druhou stranu nutno podoktnout, že i obsahová stránka právního jednání 

může způsobit vadnost právního jednání. 

Jak níže uvidíme, ani splnění veškerých níže uvedených náležitostí právního 

jednání není dostatečnou podmínkou platnosti a existence právního jednání (jedná se ale 

o podmínku nezbytnou). Vadnost a s ní spojený následek může nastat i v jiných 

případech. Například zákon může o právním jednání (z hlediska náležitostí bezvadném) 

prohlásit, že se k němu nepřihlíží, nebo může jít o případ, kdy (jinak bezvadné) právní 

jednání z obsahového hlediska zkracuje věřitele. 

1.3.1 Náležitosti subjektu 

Náležitosti subjektu jsou požadavky zákona kladené na osobu, která projevuje 

vůli. Předně musí mít právní osobnost, tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva 

a povinnosti. Dále musí být osoba (v dostatečném rozsahu) svéprávná, tj. musí být 

v konkrétní situaci způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva 

a zavazovat se k povinnostem. 

                                                 

20 Někteří autoři uvádějí i pátou skupinu „vzájemný poměr vůle a jejího projevu“. Srov. FIALA, Josef a 

Milan KINDL. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 128. ISBN 978-80-7380-058-1. 
21 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 130-137. ISBN 978-807-3574-680. 
22 Srov. FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. Vyd. 3. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 34. ISBN 

80-210-2793-2. 
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První podmínka zpravidla nevyvolává sporné situace, jelikož právní osobnosti se 

nelze vzdát a náleží veškerým fyzickým osobám od narození až do smrti a právnickým 

osobám od vzniku až do jejich zániku. Hraniční situace mohou nastat v případě, že osoba 

není plně svéprávná, tj. jedná se o případy nezletilosti a omezené svéprávnosti. Zde 

musíme v konkrétním případě zkoumat, zda osoba měla potřebnou míru svéprávnosti 

pro konkrétní právní jednání. Nutno dodat, že vliv na způsobilost osoby právně jednat 

může mít i duševní porucha (blíže viz výklad v kapitole 2.2.2.1). 

1.3.2 Náležitosti vůle 

Vůle je nezbytným pojmovým předpokladem právního jednání a bývá obvykle 

definována jako „psychický vztah jednajícího k zamýšlenému (chtěnému) následku.“23 

V teorii převažuje názor, že chybí-li vůle, pak o právním jednání nemůže být řeč24, 

tj. bez vůle není právní jednání. 

 Vůle ne vždy subjektivně směřuje k dosažení určitého právního následku. 

Subjektivní zkoumání (skutečné a adekvátní) vůle při každém jejím projevu by v praxi 

nebylo možné a zcela by ochromilo soukromoprávní styk.25 Nezbývá než existenci vůle 

posuzovat z objektivních okolností, za kterých bylo jednáno.26 Přitom se přihlíží 

k poctivosti a dobré víře jednající osoby27 (presumovanou podle ustanovení § 7 ObčZ 

2012) jako i k dobré víře adresáta projevu, tj. k tomu, „zda adresát učiněný projev se 

zřetelem ke všem okolnostem i ke svým znalostem a vědomostem mohl právem považovat 

za projev skutečné vůle.“28 K vnitřní pohnutce či motivu jednání se nepřihlíží. K těmto 

závěrům dospívá ve své judikatuře jak Nejvyšší soud ČR29, tak i Ústavní soud ČR.30 

                                                 

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

Kluwer Česká republika, 2009, s. 119. ISBN 978-807-3574-680. 
24 RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 

rozhledy. 2011, č. 23, s. 857. 
25 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 119. ISBN 978-807-3574-680. 
26 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 159. ISBN 978-807-4783-265. 
27 Tamtéž. 
28 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 119. ISBN 978-807-3574-680. 
29 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 23 cdo 346/2008. 
30 Např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 5. 1997, sp. zn. II. ÚS 28/96. 

aspi://module='JUD'&link='JUD31420CZ'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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Z výše uvedeného nezbytně plyne, že v určitých případech bude osoba právně 

jednat, aniž by si byla vědoma, že právně jedná. To budou případy spíše výjimečné 

a jedná-li se například o případ pouhé společenské úsluhy31, osoba s právními následky 

jednat nebude. 

Pokud dospějeme k závěru, že vůle existuje, musí dále splňovat určité náležitosti. 

Vůle musí být: 

a) svobodná, 

b) vážná a  

c) prostá omylu a tísně. 

1.3.2.1 Svoboda vůle 

Svobodou vůle se rozumí svoboda jejího vytvoření a svoboda jejího projevu.32 

Z pojmového hlediska se jedná o „neexistenc[i] působení vnějších rušivých vlivů, které 

jednajícího člověka jinak zbavují volnosti rozhodnout se […] nebo tuto jeho volnost 

nepřiměřeně omezují.“33 Z hlediska občanského práva jsou relevantní jen určité rušivé 

vlivy. Na svobodu vůle může působit jednání osoby (spolukontrahenta nebo třetí osoby) 

jednak formou přímého fyzického donucení (vis absoluta), jednak formou bezprávní 

výhrůžky (vis compulsiva).34  

Fyzickým donucením se rozumí „použití fyzického násilí k vykonání takového 

pohybu, který by jinak byl projevem vůle.“35 Jde o případy v praxi výjimečné, lze 

rozlišovat mezi přímým donucením (například vedení ruky) a nepřímým donucením 

(například ovlivnění drogami nebo hypnózou). Není rozhodující, zda případní další 

účastníci právního jednání se fyzického donucení sami dopustili nebo zda o fyzickém 

donucení věděli.36 

                                                 

31 V případě společenské úsluhy se strany nechtějí nijak smluvně vázat, jejich jednání vychází jen z běžného 

života, např. jde o pozvání na oběd či večeři. Srov. též § 2055 odst. 2 ObčZ 2012. 
32 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 130. ISBN 978-807-3574-680. 
33 Tamtéž s. 131. 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
36 FIALA, Josef. Občanské právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 

s. 46. ISBN 978-80-7357-948-7. 
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Bezprávní výhrůžka neboli psychické donucení musí splňovat určité podmínky. 

Musí jít o výhrůžku protiprávní, tedy osoba musí hrozit něčím, co je samo o sobě 

protiprávní37, nebo něčím, co je sice po právu, avšak vynucuje se něco, k čemu „důvodná 

výhrůžka“ nesmí být použita38. Dále musí výhrůžka dosahovat takové intenzity, aby 

objektivně vzbudila důvodnou bázeň u toho, vůči komu jí bylo použito.39 Výhrůžka musí 

být adresována vůči tomu, jehož jednání se vynucuje, popřípadě podle judikatury 

Nejvyššího soudu ČR40 může být adresována i osobám jemu blízkým. Konečně mezi 

bezprávní výhrůžkou a právním jednáním musí být příčinná souvislost.41 

1.3.2.2 Vážnost vůle 

Další náležitostí vůle je její vážnost. Ve své podstatě jde o nesoulad mezi vůlí 

a projevem vůle,42 proto se lze setkat i s odlišným systematickým tříděním.43 Jde jednak 

o případy simulovaného právního jednání při hře, výuce atd., jednak o případy 

tzv. disimulace, která spočívá v tom, že právním jednáním simulovaným je zastíráno jiné 

právní jednání (tzv. disimulované právní jednání44), případně strany mají úmysl právní 

jednání jen předstírat. Tyto případy se od sebe odlišují především svými následky, 

o kterých bude podán výklad v kapitole 2.1.2. 

Vzniknou-li o vážnosti vůle pochybnosti, tedy nebylo-li druhé straně zřejmé a ani 

(objektivně posuzováno) nemohlo být zřejmé, že projev vůle jednající osoby není vážný, 

                                                 

37 Například trestním činem apod. 
38 Jako příklad se uvádí vyhrožování jednajícímu, že musí s vyhrožujícím uzavřít určitou smlouvu, jinak že 

bude příslušným orgánům oznámen jako pachatel trestného činu, který skutečně spáchal. Srov. ŠVESTKA, 

Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. 

H. BECK, 2009, s. 337. ISBN 978-807-4001-086. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 29 Odo 1198/2003. 
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 12, 1998, sp. zn. 3 Cdon 1522/96, uveřejněný v časopise 

Soudní judikatura číslo 2, ročník 1999, pod číslem 12. 
41 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2001., sp. zn. 22 Cdo 752/99. 
42 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 160. ISBN 978-807-4783-265. 
43 Tato náležitost bývá někdy samostatnou náležitostí právního jednání označována jako „náležitost vztahu 

vůle a jejího projevu. Srov. např. FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2007, s. 128. ISBN 978-80-7380-058-1. 
44 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 160. ISBN 978-807-4783-265. 
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dává judikatura přednost ochraně dobré víry druhé strany a právní jednání bude platné 

a existentní navzdory (subjektivně) chybějící vážnosti vůle.45 

Doktrína mezi poruchy ve vážnosti řadí i tzv. vnitřní výhradu (reservatio 

mentalis). Ve většině případů bude irelevantní, ledaže jde o případ, kdy i druhá strana 

o vnitřní výhradě věděla. Zde nastanou stejné právní následky jako u simulovaného 

právního jednání (tzv. společná simulace46). 

1.3.2.3 Vůle prostá omylu a tísně 

Vůle osoby dále musí být prostá omylu. Omyl ve vůli bývá označován jako 

tzv. vnitřní omyl, na rozdíl od omylu, jenž je vyvolán vnějšími vlivy (tzv. vnější omyl).47 

Z hlediska náležitostí vůle je právně relevantní pouze vnitřní omyl o rozhodující okolnosti 

(podstatný omyl), byla-li osoba uvedena v omyl druhou stranou, a omyl vyvolaný lstí, 

třebaže se týkal jen vedlejší okolnosti (nepodstatný omyl). Blíže k problematice omylu 

jakožto důvodu neplatnosti viz výklad v kapitole 2.2.2.1. 

Tíseň je objektivně existující stav, který ponižuje kvalitu stavu jednající osoby.48 

Bývá v literatuře řazena také mezi faktory působící na svobodu vůle.49 Přesnější pro účely 

této práce je vymezení tísně jako samostatné náležitosti vůle. Ze systematického hlediska 

je totiž tíseň (a právní následek s ní spojený) upravena na zvláštním místě zákona.50 Tísni 

se věnuje výklad v kapitole 2.4. 

                                                 

45 Srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001; ze dne 18. 4. 

2006, sp. zn. 21 Cdo 826/2005, uveřejněný pod č. 36/2008 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
46 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 199. ISBN 978-80-7357-395-9. 
47 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, srovnání 

se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 141. ISBN 978-80-7201-918-2. 
48 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 161. ISBN 978-807-4783-265. 
49 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, s. 297. ISBN 978-80-

7201-687-7. 
50 Srov. § 49 ObčZ 1964; § 1796 ObčZ 2012. 
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1.3.3 Náležitosti projevu vůle 

Projevem vůle je jakákoli její vnější manifestace, tj. učinění vůle seznatelnou 

jiným osobám.51 Projevit vůli a v důsledku toho právně jednat lze konáním (výslovně) 

či nekonáním (konkludentně), případně výjimečně i mlčením52, jak dovozují někteří 

autoři. Výslovně lze projevit vůli jak ústně, tak písemně. Projev vůle učiněný 

konkludentně je takový projev, který není učiněný výslovně, „ale vyjadřuje vůli 

jednajícího takovým způsobem, že se zřetelem ke všem okolnostem případu nezanechává 

pochybnosti o tom, že jde o projev vůle jednajícího a jaký je obsah jeho vůle.“53 Mlčení 

se považuje za projev vůle jen tehdy, „jestliže je z něj možno vyvodit závěr, že jde o projev 

vůle určitého obsahu (tedy za stejných předpokladů jako u konkludentního činu).“54 

Také na projev vůle klade zákon řadu požadavků. Projev vůle musí být: 

a) srozumitelný, 

b) určitý a 

c) eventuálně musí mít náležitou formu. 

Srozumitelné není právní jednání, pokud ani za pomoci výkladových metod není 

možné zjistit, co jím mělo být vyjádřeno.55 Srozumitelnost se týká výrazové (jazykové) 

stránky projevu vůle.56 Musíme rozlišovat mezi nesrozumitelností absolutní 

(tj. nesrozumitelnost pro každého) a relativní (tj. nesrozumitelnost pouze pro někoho). 

Požadavek srozumitelnosti je naplněn, pokud je adresný projev vůle srozumitelný alespoň 

vůči jedné osobě z množiny adresátů, resp. v případě, že se jedná o neadresné právní 

jednání, pokud projev vůle není absolutně nesrozumitelný. Lze tedy uzavřít, že právní 

relevanci nemá neschopnost pouze některých osob (byť adresátů) projevu vůle 

porozumět. 

                                                 

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

Kluwer Česká republika, 2009, s. 120. ISBN 978-807-3574-680. 
52 Tamtéž, s. 122. 
53 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 122. ISBN 978-807-3574-680. 
54 Tamtéž. 
55 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5388/2008. 
56 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1979. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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Určitost se vztahuje k obsahové stránce právního jednání. Projev vůle je určitý, 

pokud je „zřejmé, jaká konkrétní práva či povinnosti jakých konkrétních subjektů mají 

být úkonem dotčena a jakých předmětů se tento projev týká.“57 Obsah právního jednání 

je určitý, pokud jej lze spolehlivě zjistit alespoň výkladem58 nebo aplikací dispozitivních 

ustanovení zákona59. Určitost lze chápat jako prohloubení požadavku srozumitelnosti – 

i pokud je projev vůle srozumitelný, může být nejistý (neurčitý) jeho obsah.60 Naopak je 

pojmově vyloučeno, aby právní jednání bylo současně neurčité i nesrozumitelné.61 

Požadavek určitosti chrání také třetí osoby, které vycházejí z projevené vůle 

a neurčitost právního jednání by pro ně znamenala vážnou právní nejistotu. Z tohoto 

důvodu se judikatura při hodnocení určitosti přiklonila k objektivnímu měřítku.62 Lze ale 

poukázat na to, že část doktríny zastává názor odlišný: „rozhodující [je] subjektivní 

měřítko, tj. práva a povinnosti by měly být zřejmé samotným stranám. Jen v případech, 

v nichž má právní jednání význam i pro třetí osoby a dotýká se jejich práv a povinností, 

je zapotřebí, aby právní jednání bylo dostatečně určité i pro ně.“63 

Do dosavadního pojetí neurčitosti a nesrozumitelnosti právního jednání nově 

zasahuje i tzv. fikce konvalidace (srov. § 553 odst. 2 ObčZ 2012 a výklad v kapitole 

2.1.2). 

Forma projevu vůle není vždy obligatorním požadavkem. Naopak, občanské 

právo stojí na zásadě bezformálnosti právního jednání, a proto lze právně jednat v zásadě 

v libovolné formě. Jedná se o jeden z projevů autonomie vůle. Zákon, případně dohoda 

stran, může stanovit výjimku a pro právní jednání stanovit určitou (závaznou) formu. 

Stanovení povinné formy může sledovat veřejný nebo soukromý zájem (tj. pouze zájem 

smluvních stran), případně oba zájmy současně, a může plnit celou řadu funkcí: důkazní, 

                                                 

57 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 568. ISBN 978-80-7502-003-1. 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 1996, sp. zn. 3 Cdon 1044/96. 
59 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 135. ISBN 978-807-3574-680. 
60 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 200. ISBN 978-80-7357-395-9. 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2237/2009. 
62 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 33 Odo 899/2004. 
63 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1349. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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legitimační, informativní, edukační nebo kontrolní.64 Je potřeba upozornit, že i vady 

formy lze nově dodatečně zhojit s účinkem ex tunc (viz výklad v kapitole 2.2.2.1). 

1.3.4 Náležitosti předmětu 

Předmětem právního jednání je „to, čeho se právní jednání týká, popř. to, čeho 

se týkají práva a povinnosti právním jednáním založené.“65 Za náležitosti předmětu 

právního jednání jsou považovány jeho možnost a dovolenost.66 Pokud mluvíme 

o náležitostech předmětu právního jednání, musí se jednat o nemožnost, 

resp. nedovolenost počáteční, tedy takovou, která se vztahuje již k okamžiku právního 

jednání. Vědomost jednající osoby zde nehraje roli.67 

Možností předmětu rozumíme jeho faktickou uskutečnitelnost, tedy 

z objektivního hlediska existující možnost plnění. Nemožnost předmětu nastává 

především v případě, kdy je (objektivně a fakticky) zcela neuskutečnitelné nebo 

v případě, že „splnění je tak mimořádně obtížné, že od povinného subjektu nelze očekávat 

ani spravedlivě požadovat, aby obtíže překonal.“68 Výjimečně teorie připouští 

i subjektivní nemožnost plnění v případech, kdy se jedná o „vysoce osobní“ plnění.69 

Za nemožnost předmětu plnění nelze považovat právní jednání týkající se předmětu, který 

má teprve v budoucnu vzniknout.70 

Dovolenost lze chápat jako neexistenci právních překážek způsobujících 

„neuskutečnitelnost plnění“ z právních (nikoli faktických) důvodů. Něco jiného je však 

„nedovolenost“ právního jednání jako takového, resp. právního jednání, jehož předmětem 

                                                 

64 Blíže srov. např. ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1382. ISBN 978-80-7478-370-8. 
65 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 160. ISBN 978-807-4783-265. 
66 Tamtéž. 
67 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 2. 

vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 341. ISBN 978-807-4001-086. 
68 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 136. ISBN 978-807-3574-680. 
69 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2089. ISBN 978-80-7400-529-9. 
70 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 136. ISBN 978-807-3574-680. 
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je „plnění odporující zákonu“.71 Rozlišování má zásadní význam, jelikož v případě 

právního jednání (resp. jeho předmětu) odporujícího zákonu, je podle Občanského 

zákoníku z roku 2012 vyžadován kvalifikovaný rozpor se zákonem72 (viz výklad 

v kapitole 2.2.2.1). U právní neuskutečnitelnosti předmětu právního jednání, 

tj. u počáteční nemožnosti plnění, postačí existence právních překážek. Zvláštní míru 

či stupeň nemožnosti plnění zákon nevyžaduje.73 

1.4 Vady právního jednání 

V určitých případech právní jednání trpí vadou, v důsledku čehož nevyvolá 

zamýšlené právní následky. Obecně řečeno vadou právního jednání je „jev, pro který je 

právní úkon obvykle imperfektním.“74 Jde-li o nedostatky právního jednání tak nízké 

intenzity, že nemají vliv na platnost či perfekci právního jednání, je zřejmé, že již nelze 

mluvit o vadách právního jednání (například zřejmé chyby v psaní nebo v počtech). 

Stejný závěr se uplatní u nedostatků odstranitelných výkladem. 

Jako vada právního jednání bývá označována odchylka od zákonem předepsaných 

charakteristik, zejména z důvodu nenaplnění náležitostí právního jednání.75 Chybějící, 

případně „vadná“ náležitost právního jednání (srov. výklad v kapitole 1.3) není jediným 

případem, kdy lze hovořit o vadách právního jednání. Lze právně jednat tak, 

že náležitostem právního jednání bude učiněno zadost, a přece nastane jeden 

z nepříznivých následků vad právního jednání. Zde se nejedná o případy bezvýznamné. 

Jde například o situaci, kdy osoba (v souladu s náležitostmi) právně jedná, ale zákon 

stanoví, že se k danému právnímu jednání nepřihlíží, anebo zkracuje-li právní jednání 

osoby uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele. Společným znakem pro obě situace, 

a tedy pro koncepci vad právního jednání jako takovou, je podmínka, že se musí jednat 

o vady počáteční, jinými slovy právní jednání je jimi postiženo již při svém vzniku. 

                                                 

71 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 164. ISBN 978-807-4783-265. 
72 Srov. § 580 ObčZ 2012. 
73 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1489. ISBN 978-80-7478-370-8. 
74 FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné. Vyd. 2., opravené a doplněné. Brno: Nakl. Doplněk, 1998, 

s. 45. ISBN 80-7239-002-3. 
75 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1459 s. ISBN 

978-80-7400-059-1. 
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Shrneme-li, vady právního jednání jsou situace, kdy právní jednání od počátku své 

existence vykazuje nedostatky takové intenzity, že s nimi objektivní právo spojuje určité 

následky, které se liší od následků zamýšlených. Nedostatky mohou spočívat 

jak v náležitostech právního jednání, tak i v jiných okolnostech, o kterých to zákon 

stanoví. V dalším výkladu se budeme věnovat výkladu o následcích, které s vadami 

právního jednání spojuje Občanský zákoník z roku 2012, Občanský zákoník z roku 1964 

a právní řád Anglie a Walesu. 
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2 Následky vad právního jednání  

Následky, které zákon spojuje s vadami právního jednání, jsou projevem zásady 

právní jistoty. Zákon tím chrání jednající i třetí osoby před právními následky, které by 

vadné právní jednání jinak vyvolalo. Následky vad právního jednání lze označit 

jako normativní konstrukci, která skutečnému a existujícímu projevu vůle na základě 

nenaplnění zákonných kvalitativních podmínek upírá právní účinky.76 

Původ institutu následků vad právního jednání je třeba hledat, jak je v soukromém 

právu kontinentálního typu běžné, v římském právu. I když zobecnění možných následků 

vad právního jednání římští právníci ve svých dílech neposkytují, s různě závažnými 

vadami římské právo spojovalo různé následky.77 Na „negotium nullum“ (jednání 

neplatné, nicotné) se podle římského práva hledí, jakoby k němu nikdy nedošlo, 

tj. od počátku nemá žádné právní důsledky.78 Naproti tomu „negotium revocabile“ 

(naříkatelné právní jednání) má plné právní účinky, ale „naříkáním“ se stává neplatným 

ex nunc.79 Již římské právo znalo také neplatnost ve prospěch chráněných osob, 

kdy platnost může popírat jen stanovená osoba (jako příklad se běžně uvádí „negotium 

claudians“, tj. „kulhavé právní jednání“80). 

Nedostatky právního jednání, pokud jsou vůbec z hlediska práva relevantní, 

automaticky nevedou k tomu, že právní jednání nebude mít zamýšlené právní následky. 

Různým vadám právního jednání odpovídá různý následek, jinými slovy na různé vady 

reaguje zákonodárce různými prostředky. Jak níže uvidíme, některé z následků nastupují 

přímo ze zákona a „okamžitě“, tj. jakmile osoba vadně jednala. Jiné následky nastávají 

z vůle osoby, která je oprávněna se následku dovolávat. Pokud se jej nedovolá, následek 

nenastane vůbec a vadné právní jednání bude vyvolávat zamýšlené účinky navzdory 

svým vadám. 

                                                 

76 RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 

rozhledy. 2011, č. 23, s. 860. 
77 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. Praha: C. H. BECK, 1995, s. 

107. ISBN 80-7179-031-1. 
78 SKŘEJPEK Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 298. ISBN 

978-80-7380-334-6. 
79 Tamtéž. 
80 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS, Michal SKŘEJPEK. Římské právo. Praha: C. H. BECK, 1995, s. 

108. ISBN 80-7179-031-1. 
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 V teorii se běžně uvádějí tyto následky vad právních jednání, které rozlišuje 

Občanský zákoník z roku 2012: 

a) zdánlivost, 

b) neplatnost a 

c) relativní neúčinnost. 

Následkem vad jednoho právní jednání nemůže být více následků současně, 

proto ve výkladu níže upozorníme na vzájemné vztahy jednotlivých následků. Nutno také 

zmínit, že někteří autoři81 za následky vad právního jednání považují i další instituty 

neboli „soukromoprávní sankce“82. Jde zejména o odpovědnost za škodu (§ 579 odst. 2 

ObčZ 2012), náhradu újmy (§ 587 odst. 2 ObčZ 2012) a bezdůvodné obohacení (§ 2991 

a násl. ObčZ 2012). Zde se ale jedná pouze o následky související, které nastávají 

ve stanovených případech výhradně vedle „primárních“ následků. Na samotné (vadné) 

právní jednání nepůsobí vůbec, proto je lze spíše označit jako možné důsledky neplatnosti 

(příp. neexistence) právního jednání. Jedná se v zásadě o instituty uplatňující se napříč 

občanským právem, aniž by byly výrazně spjaty s vadným právním jednáním.83 

Za následky vad právního jednání je vhodnější považovat pouze instituty, které mají 

na účinky právního jednání přímý vliv. 

Před tím, než vůbec lze přistoupit k aplikaci ustanovení o vadách právního 

jednání, je nezbytné právní jednání řádně vyložit za použití výkladových pravidel 

(srov. § 555 až § 558 ObčZ 2012). Vzhledem k rozsahu práce se touto problematikou 

není možné zabývat, je ale důležité, aby tato souvislost byla brána v potaz. 

2.1 Zdánlivost 

Zdánlivé právní jednání („non-negotium“) je chování, které je právnímu jednání 

podobné neboli vytváří zdání, že právním jednáním je, ale podle práva takové jednání 

                                                 

81 Např. TICHÝ, Luboš in ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1440. ISBN 978-80-7478-370-8. 
82 HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, s. 231. ISBN 978-80-7357-633-2. 
83 ROZBORA, Marián. Systém následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich vztahy  - část I. Právní 

fórum. 2012, č. 4, s. 131. 
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neexistuje a nevyvolává žádné právní následky.84 Jde o jednání, „které nesplňuje 

předpoklady, na nichž je třeba v zájmu společenského uspořádání nezbytně trvat, [...] 

anebo ještě nesplnilo všechno, co je k tomu, aby šlo o právní jednání, zapotřebí učinit.“85 

2.1.1 Zdánlivost podle Občanského zákoníku z roku 1964 

I když Občanský zákoník z roku 1964 výslovnou úpravu zdánlivého právního 

jednání neobsahoval, vymezoval pojem „právního úkonu“ (§ 34 ObčZ 1964). Za použití 

argumentu a contrario bylo proto možné vymezit, co právním jednáním není. V teorii se 

za zdánlivé označovaly „projevy vůle,[...] kterým chybí některý z pojmových znaků 

právního úkonu.“86 Pojmovými znaky lze rozumět podstatu právního jednání, tedy 

nezbytné předpoklady vzniku (existence) právního jednání. Jako pojmové znaky právního 

jednání se označují vůle a její projev,87 někteří autoři uvádějí ještě zaměření vůle 

na vyvolání právních následků a aprobaci takového projevu vůle právním řádem.88 

V rozporu s doktrinálními závěry Občanský zákoník z roku 1964 sankcionoval absolutní 

neplatností i případy, které z teoretického hlediska odpovídaly zdánlivému právnímu 

jednání (srov. zejména § 37 odst. 1 ObčZ 1964). 

 O uvedeném doktrinálním názoru se okrajově zmínila i judikatura. Nejvyšší soud 

ČR v případě zcela chybějící vůle nebo jejího projevu konstatoval, že „jde o takový 

nedostatek, že nelze hovořit ani o vadném právním úkonu, který je sankcionován 

neplatností. V takovém případě jde – teoreticky přísně vzato – o zdánlivý právní úkon 

(non negotium).“89 Soudní praxe však i tyto případy posuzovala jako absolutně neplatné 

právní jednání, což bylo z pohledu teorie považováno za nepřesné90. 

                                                 

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

Kluwer Česká republika, 2009, s. 140. ISBN 978-807-3574-680. 
85 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, srovnání 

se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 51. ISBN 978-80-7201-918-2. 
86 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 140. ISBN 978-807-3574-680. 
87 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 175. ISBN 978-80-7357-395-9. 
88 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1968. ISBN 978-80-7400-529-9. 
89 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 33 Odo 779/2001. 
90 Srov. RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. 

Právní rozhledy. 2011, č. 23, s. 860. 
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Pokud tedy občanský zákoník zdánlivost výslovně neupravoval a ani soudy 

takový následek v praxi nedovozovaly, patrně nelze zdánlivost označovat jako možný 

následek vad právního jednání za účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964. 

Zdánlivost lze chápat jako pouhé vyjádření „faktického stavu“, tedy situace, kdy žádné 

právní jednání vůbec nevzniklo.91 Bylo by pak nesmyslné mluvit o „vadách jednání“ tam, 

kde k žádnému právnímu jednání nedošlo.92 Jinými slovy, pokud k právnímu jednání 

nedošlo, tím spíš nemůže dojít k následkům vad právního jednání. Naopak jiní autoři mezi 

následky vad právního jednání řadili i zdánlivost.93 

Nutno dodat, že institut zdánlivého právního jednání sice Občanský zákoník 

z roku 1964 výslovně neupravoval, za jeho účinnosti však Zákon o rodině výslovně činil 

rozdíl mezi neplatným manželstvím a neexistentním manželstvím. Neexistentní 

manželství („non matrimonium“) nevyvolávalo na rozdíl od neplatného manželství žádné 

právní následky a soud nemusel o neexistenci manželství rozhodovat. Neexistenci nebylo 

možné žádným způsobem napravit. Lze doplnit, že také (stále účinný) Zákon 

o registrovaném partnerství obdobně upravuje problematiku neexistence partnerství.  

Lze tedy shrnout, že i když Občanský zákoník z roku 1964 zdánlivost výslovně 

neupravoval, doktrína tento institut uznávala, přičemž část doktríny jej označovala 

jako jeden z následků vad právního jednání. V jiných předpisech soukromého práva se 

ve specifických případech zdánlivost („neexistence“) vyskytovala, resp. dodnes 

vyskytuje (§ 5 až 7 Zákona o registrovaném partnerství). 

2.1.2 Zdánlivost podle Občanského zákoníku z roku 2012 

Od účinnosti Občanského zákoníku z roku 2012 není zcela přesné mluvit 

o zdánlivém právním jednání jako (pouze) o jednání, kterému chybí některý z pojmových 

znaků právního jednání. Nově občanský zákoník uvádí taxativní výčet vad, které 

způsobují zdánlivost právního jednání (§ 551 až § 553 ObčZ 2012), a dále (taxativně) 

na různých místech prohlašuje určitá právní jednání za zdánlivá (stanoví, že se k určitému 

                                                 

91 RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 

rozhledy. 2011, č. 23, s. 860. 
92 Tamtéž.  
93 Např. FIALA, Josef in FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 

s. 142. ISBN 978-80-7380-058-1.  
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právnímu jednání „nepřihlíží“). Tento rozsah zcela zřejmě přesahuje případy chybějících 

pojmových znaků. Nutno upozornit, že část doktríny takové pojetí zdánlivosti 

zpochybňuje (viz výklad v kapitole 2.1.2.3). 

V návaznosti na jednak výslovnou obecnou úpravu zdánlivého právního jednání 

(§ 551 až 554 ObčZ 2012), jednak širší pojetí zdánlivosti, je za současné úpravy již zcela 

na místě označit zdánlivost jako obecný následek vad právního jednání. Zdánlivost 

se nadále neomezuje pouze na případy, kdy „vada“ spočívá v podstatě právního jednání, 

v chybějících pojmových znacích právního jednání, tedy na případy, kdy ani nelze 

o právním jednání vůbec mluvit. Zdánlivým je prohlášeno také (jinak existující) právní 

jednání v důsledku vůle zákonodárce. Vytváří se zde konstrukce „právní vady“, jejímž 

následkem je zdánlivost právního jednání. Nejde o závadu podstaty právního jednání, 

ale o „závadu v povaze, účelu, cíli právního jednání.“94 Dnes tudíž již nelze označit 

zdánlivost za pouhou úpravu „faktického stavu“, ale jedná se do určité míry o řádný 

následek vad právního jednání. 

Nabízí se otázka, jaký význam má nově zavedená výslovná úprava zdánlivého 

právního jednání. Pokud se za účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964 posuzovalo 

(z pohledu doktríny) zdánlivé právní jednání jako absolutně neplatné, zásadní těžkosti 

to nezpůsobovalo. V obou případech by zamýšlené právní následky jednoduše od počátku 

nenastaly. 

Nelze pochybovat o tom, že základním rozdílem mezi zdánlivostí a neplatností je, 

že u zdánlivého právního jednání nelze zkoumat „další“ podmínky, jako je tomu 

například u rozporu se zákonem (§ 580 ObčZ 2012) či absolutní neplatnosti (§ 588 ObčZ 

2012). Soud proto nemá žádný prostor pro vlastní úvahu a musí přihlédnout k zdánlivosti 

z úřední moci, přičemž nemůže nic dalšího zkoumat (například zda zdánlivost vyžaduje 

„smysl a účel zákona“ či zda právní jednání „zjevně narušuje veřejný pořádek“). 

Na druhou stranu z procesního hlediska se zřejmě uplatní stejné závěry, které 

zformulovala judikatura ohledně absolutní neplatnosti: přihlédnout k důvodům absolutní 

                                                 

94 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 187. ISBN 978-807-4783-265. 
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neplatnosti právního jednání z úřední moci lze pouze tehdy, jsou-li z takového právního 

jednání bez dalšího patrny, jinak je může zkoumat jen na základě konkrétních tvrzení 

účastníků,95 přičemž povinnost tvrzení nemůže účastník řízení uplatnit v rozporu 

s pravidly o koncentraci řízení.96 

Důvodová zpráva uvádí další rozdíly mezi zdánlivým a neplatným právním 

jednáním: „Jde-li např. o zdánlivé dílčí ujednání ve smlouvě, hledí se na smlouvu[,] jako 

by byla od počátku bez takového ujednání[,] a není možné dovozovat týž právní následek, 

jaký § 576 spojuje s neplatností části právního jednání, jímž může být in eventum 

i neplatnost celého projevu vůle. Jiný rozdíl mezi zdánlivými a neplatnými právními 

jednáními se pojí s právem na náhradu škody (srov. § 579 odst. 2).“97 V důvodové zprávě 

se dále uvádí, že „[zdánlivá právní jednání] stojí mimo právo a nemají právní 

relevanci.“98 

Závěry uvedené v důvodové zprávě jsou předmětem sporů. Předně je namítáno, 

že zdánlivé právní jednání není zcela bez právní relevance a dovozuje se, že i když 

zdánlivé právní jednání nevyvolává „zamýšlené“ právní následky, vyvolává právní 

následky „jiné“, tj. takové, které jsou důsledkem zdánlivosti.99 Jelikož tyto následky 

nejsou upraveny zákonem, je potřebné analogicky postupovat podle právní úpravy 

nejbližší, tj. přiměřeně podle ustanovení o absolutní neplatnosti.100 Z tohoto důvodu je 

potřebné na zdánlivé právní jednání aplikovat jak pravidla o dílčí neplatnosti (§ 576 ObčZ 

2012), tak i pravidla o náhradě škody osobou, která zdánlivost právního jednání způsobila 

(§ 579 ObčZ 2012), popř. i pravidlo o povinnosti nahradit újmu (§ 587 odst. 2 ObčZ 

2012). Bylo by v rozporu se zásadou ochrany poctivosti a dobré víry, pokud by osobě 

dotčené zdánlivým právním jednáním nebylo přiznáno obdobné postavení jako osobě 

dotčené právním jednáním neplatným. 

                                                 

95 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 4841/2007, uveřejněný pod č. 71/2009 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
96 Tamtéž. 
97 Důvodová zpráva k §545 až 554 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
98 Tamtéž. 
99 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1986. ISBN 978-80-7400-529-9. 
100 Tamtéž. 
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Pro podporu závěru o použitelnosti ustanovení § 576 ObčZ 2012 (pravidlo o dílčí 

neplatnosti) na částečně zdánlivé právní jednání lze argumentovat také principem 

autonomie vůle. Pravidlo, které lze dovozovat z důvodové zprávy, je vlastně 

„automatickou oddělitelností“ zdánlivé části právního jednání (na smlouvu se 

„automaticky“ hledí, jako by byla od počátku bez takového ujednání). Nabízí se otázka, 

zda „zbylá“ část vůbec odpovídá vůli jednající osoby. Pokud osoba jednala částečně 

zdánlivě, musíme i „zbylou“ část právního jednání posuzovat z hlediska vůle jednajícího. 

V případě, že, za použití objektivního měřítka, „zbylé“ právní jednání (zásadním 

způsobem) neodpovídá vůli jednajícího, nebude se tím pádem vůbec jednat o projev vůle 

jednající osoby, tj. vede nás to nezbytně k závěru, že i „zbylá“ část právního jednání musí 

být zdánlivá. 

Jak závěr plynoucí z důvodové zprávy, tak uvedené názory lze označit 

za extrémní. Pokud bychom na zdánlivé právní jednání neaplikovali žádné z výše 

uvedených ustanovení, mohlo by to skutečně vést k nespravedlivým následkům, zejména 

by se ignoroval princip autonomie vůle. Naopak téměř neomezená analogie 

s ustanoveními upravujícími neplatnost by výrazně setřela rozdíly mezi zdánlivostí 

a neplatností, což by bylo zřejmě v rozporu s vůlí zákonodárce a s účelem výslovné 

úpravy zdánlivosti jako takové. 

V dané situaci se proto jako rozumný jeví názor „kompromisní“.101 Podle tohoto 

názoru se v některých případech „automatickou oddělitelností“ zejména chrání některá 

z dotčených stran. Například účelem ustanovení § 1815 ObčZ 2012 je právě ono 

„ignorování“ nepřiměřených ustanovení, bez ohledu na vůli (nepoctivého) podnikatele, 

pokud tato ujednání do smlouvy prosadil. Naopak v případech, kdy účelem ustanovení 

není ochrana jedné ze smluvních stran, musíme respektovat autonomii vůle jednajícího 

a nevnucovat platnost „torza právního jednání“.102 Proto pro závěr o analogické aplikaci 

ustanovení § 576 ObčZ 2012 je rozhodující „zda lze teleologickým výkladem příslušného 

                                                 

101 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 573. ISBN 978-80-7502-003-1. 
102 Tamtéž. 
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ustanovení dospět k závěru, že jeho účelem je (také) vyloučení pravidel o částečné 

neplatnosti.“103 

Analogickou aplikaci ustanovení § 579 odst. 2 ObčZ 2012 (odpovědnost 

za neplatnost) patrně také nelze vyloučit. Případy zdánlivosti bývají natolik zjevné, 

že druhý subjekt běžně není potřebné chránit prostřednictvím práva na náhradu škody, 

případně stěží si lze vůbec představit, že budou naplněny všechny podmínky vzniku 

nároku. Lze si ale představit výjimečné případy, kdy soudy připustí analogii, 

aby ochránily poškozenou osobu. Bylo by v rozporu se zásadami spravedlnosti a právní 

jistoty, aby osoba nebyla odškodněna pouze z důvodu, že se nejedná o neplatnost, 

ale o pouhou zdánlivost právního jednání. 

Jako další rozdíl mezi zdánlivostí a neplatností bývá uváděna také nemožnost 

(obecně) konvalidovat či konvertovat zdánlivé právní jednání.104 Jak ale níže uvidíme, 

v určitých případech konvalidace zdánlivého právního jednání možná je (§ 553 odst. 2 

ObčZ 2012). Pravidlo konverze má za cíl co možná nejvíce chránit autonomii vůle 

jednajícího subjektu. Proto v případech, kdy zdánlivé právní jednání naplňuje všechny 

pojmové znaky jiného právního jednání, není zde důvod, proč by se konverze (zdánlivého 

právního jednání v jednání platné) neměla uplatnit. 

Dále se teorie nejednotně staví k použitelnosti zásady „in favorem negotii“ (§ 574 

ObčZ 2012) na zdánlivé právní jednání. Ze systematiky a z jazykového znění se zdá, 

že uvedená zásada by se měla uplatnit pouze u neplatnosti. S tímto názorem se lze setkat 

i v literatuře, ovšem bez bližší argumentace.105 Převážná část doktríny se přiklání 

k závěru, že uvedenou zásadu lze vztáhnout také na sankci zdánlivosti.106 S tím se lze 

ztotožnit, protože princip in favorem negotii zřejmě cílí na to, aby (pokud je to možné) 

právní jednání bylo vždy spíše platné a bezvadné, než aby nevyvolávalo zamýšlené 

účinky. Tím spíš je zde zájem na tom, aby právní jednání bylo spíše existentní 

                                                 

103 Tamtéž. 
104 RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 

rozhledy. 2011, č. 23, s. 861. 
105 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1421. ISBN 978-80-7478-370-8. 
106 Srov. např. DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 188. ISBN 978-807-4783-265. 
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než zdánlivé. Pokud cílem právní úpravy je v co nejširší možné míře upřednostňovat 

autonomii vůle, je nesmyslné, abychom k některým (byť vážnějším) nedostatkům 

právního jednání přistupovali jinak. 

Co se týče formulace v zákoně, sankce zdánlivosti je vyjádřena výslovně 

a taxativně. Naproti tomu právní jednání může (například § 1493 ObčZ 2012), ale nemusí 

(například § 1315 odst. 1 ObčZ 2012) být výslovně sankcionováno neplatností. 

U neplatnosti nelze mluvit ani o enumerativním výčtu, jelikož podle Občanského 

zákoníku z roku 2012 není sankcionován jakýkoliv rozpor se zákonem (srov. § 580 odst. 

1 ObčZ 2012 a výklad v kapitole 2.2.2.1). V důsledku toho rozpor s jedním a tím samým 

ustanovením může, ale nemusí, být sankcionován neplatností v závislosti na okolnostech. 

Následující výklad bude věnován čtyřem skupinám případů, ve kterých 

podle Občanského zákoníku z roku 2012 nastává zdánlivost.107 

2.1.2.1 Zdánlivost z důvodu imperfekce právního jednání 

Tuto skupinu tvoří projevy vůle, u nichž úmysl stran směřoval k vyvolání právních 

následků, ale nebylo splněno všechno, čeho je zapotřebí (podle zákona nebo dohody 

stran), aby se projev vůle stal právním jednáním (tj. aby vyvolával právní následky).108 

Tato skupina je dovozována teorií109, jedná se o non-negotium „v nejčistší podobě“, 

tedy o jednání osoby, které se nestalo právním například v důsledku toho, že adresné 

právní jednání nedošlo do dispozice adresáta. Jedná se o situace spíše výjimečné a lze 

očekávat, že soudní praxe se bude pravděpodobně přiklánět ke snaze „podřadit“ 

tyto situace pod některé z ustanovení zákona výslovně upravující zdánlivé právní jednání. 

2.1.2.2 Zdánlivost z důvodu závažných nedostatků vůle nebo projevu vůle 

O zdánlivé právní jednání výslovně upravené Občanským zákoníkem z roku 2012 

jde tehdy, trpí-li vůle nebo její projev závažnými nedostatky uvedenými v ustanoveních 

§ 551 až 553 ObčZ 2012. Ohledně těchto nedostatků již byl podán výklad v souvislosti 

                                                 

107 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 52. ISBN 978-80-7201-

918-2. 
108 Tamtéž. 
109 Tamtéž. 
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s náležitostmi právního jednání. Je třeba zdůraznit, že zde se jedná o nedostatky vymezené 

úžeji než náležitosti, které označujeme jako „náležitosti vůle“ a „náležitosti projevu vůle“ 

(viz kapitoly 1.3.2 a 1.3.3). Zde je potřebné si uvědomit, že naplnění náležitostí právního 

jednání je předpokladem bezvadnosti právního jednání, kdežto nedostatky způsobující 

zdánlivost jsou podmínkou samotné existence právního jednání. 

Jmenovitě o zdánlivé právní jednání se jedná tehdy: 

a) chybí-li vůle jednající osoby, 

b) nebyla-li zjevně projevena vážná vůle, nebo 

c) nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit obsah právního 

jednání ani výkladem. 

O chybějící vůli jde tehdy, pokud osoba učiní určitý projev, aniž by takový projev 

spočíval na její vůli.110 Z hlediska teorie jde jednak o situace, kdy osoba jednala zcela 

mimovolně (například přikyvování ve spánku),111 anebo pokud byla k projevu vůle 

fyzicky donucena („vis absoluta“), případně i pokud její vůle byla zásadně ovlivněna 

bezprávní výhrůžkou („vis compulsiva“).112 Z teoretického hlediska se zde vůbec nejedná 

o vůli jednajícího, ale o vůli donucujícího. Zároveň platí, že kde chybí vůle, tam nelze 

mluvit o právním jednání, jde pouze o „kvazijednání“, „pouhý sen“. 

Za účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964 se na uvedené teoretické pojetí 

v praxi zcela rezignovalo, když všechny tyto situace byly sankcionovány absolutní 

neplatností. Občanský zákoník z roku 2012 přináší zásadní změnu, když projevy 

mimovolné a projevy v důsledku fyzického donucení jsou nově považovány za zdánlivé 

právní jednání. 

Naproti tomu v případech „vis compulsiva“ se dává přednost římsko-právní zásadě 

etsi coactus, tamen voluit („i když donucen, přece jen to chtěl“). „Vynucené“ právní 

jednání je v souladu s ustanovením § 587 ObčZ 2012 relativně neplatné. To znamená, 

                                                 

110 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1966. ISBN 978-80-7400-529-9. 
111 RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 

rozhledy. 2011, č. 23, s. 859. 
112 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 186. ISBN 978-807-4783-265. 
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že pokud se osoba neplatnosti nedovolá, bude vynucené právní jednání nejen existujícím, 

ale i platným právním jednáním. Tato úprava je vedena myšlenkou, že v určitých 

případech může být pro donucenou osobu výhodnější, aby právní jednání vyvolávalo 

zamýšlené následky. Z tohoto důvodu je respektována autonomie vůle donucené osoby, 

která má možnost „rozhodnout se“. Na druhou stranu část doktríny vyjadřuje pochybnosti 

o správnosti tohoto řešení s ohledem na princip ochrany osobnosti člověka.113 

Ve shodně s doktrínou114 se Občanský zákoník z roku 2012 přiklonil k názoru, 

že tam, kde není vážná vůle, není vůle žádná a jedná se pouze o zdánlivé právní jednání. 

Jak již bylo naznačeno výše (viz kapitola 1.3.2.2), je nezbytné rozlišovat dvě situace: 

případ, kdy jednající osoba (subjektivně) nechce právně jednat (tzv. jednání v žertu), 

a případ, kdy jednající osoby chtějí vyvolat dojem, že právně jednají (tzv. simulace).115 

V prvním případě se bude jednat o zdánlivé právní jednání, pokud jednající osoba 

zjevně neprojevila vážnou vůli. Adresátům to tedy musí být zjevné, případně (objektivně 

posuzováno) by to mělo být zjevné, jinak následek zdánlivosti nenastane. Občanský 

zákoník z roku 2012 tedy respektuje dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která 

se přiklonila k teorii projevu vůle.116 Objektivní hledisko při posuzování projevené vůle 

je dále potřebné doplnit hlediskem subjektivním, pokud druhá strana (v konkrétním 

případě) skutečně věděla, že projevená vůle jednajícího není vážná.117  

V případě simulace musíme dále rozlišovat, zda strany hodlají zakrýt jiné právní 

jednání (tzv. disimulace), anebo zda chtějí vyvolat pouhé zdání právního jednání 

bez vážné vůle právně jednat (tzv. absolutní simulace).118 Při disimulaci je nutné 

aplikovat ustanovení § 555 odst. 2 ObčZ 2012 a jako platné bude posouzeno právní 

                                                 

113 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 51. ISBN 978-80-7201-

918-2. 
114 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 132. ISBN 978-807-3574-680. 
115 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1971. ISBN 978-80-7400-529-9. 
116 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1621/2007. 
117 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1974. ISBN 978-80-7400-529-9. 
118 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1974. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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jednání, které osoby zastíraly (tzv. disimulované právní jednání), tj. jednání, k němuž 

skutečně směřovala vážná vůle stran. To samozřejmě platí pouze za situace, 

kdy disimulované právní jednání netrpí vadou jinou (a v praxi se lze setkat zejména 

s vadou spočívající v obcházení zákona). V případě absolutní simulace strany předstírají 

právní jednání bez (vážné) vůle právně jednat, půjde tedy o zdánlivé právní jednání. 

Poslední situací, s níž Občanský zákoník z roku 2012 výslovně spojuje zdánlivost, 

je neurčitost projevu vůle nebo nesrozumitelnost projevu vůle. Ohledně popisu těchto vad 

lze odkázat na výklad v kapitole 1.3.3. Na tomto místě je potřeba doplnit výklad o zvláštní 

možnost konvalidace v případě, že si strany dodatečně vyjasní neurčitost 

nebo nesrozumitelnost obsahu.  

Z jazykového vyjádření ustanovení § 553 odst. 2 ObčZ 2012 je zřejmé, že se musí 

jednat o dvou či vícestranné právní jednání. Konvalidaci musíme striktně odlišovat 

od situace, kdy strany od počátku zamýšlely dát vzájemnému ujednání určitý význam a je 

možné použít výkladové pravidlo uvedené v ustanovení § 556 odst. 2 ObčZ 2012. 

Konvalidace musí naopak spočívat v novém právním jednání původních účastníků 

smlouvy s vůlí konvalidovat původní právní jednání, přičemž toto nové právní jednání 

zahrnuje alespoň srozumění stran s tím, že původní právní jednání bude působit s účinky 

ex tunc.119  

Strany ale nebudou mít vždy zájem na vyvolání právních následků ex tunc, jelikož 

zpětný účinek by pro ně znamenal nastolení právních následků, které dříve objektivně 

nastat nemohly a nemohly být ani realizovány. Účastnící smlouvy (případně alespoň 

jeden z nich) by se tím okamžitě mohl dostat do prodlení. Nemluvě o postavení třetích 

osob, které by mohly být závažně dotčeny. Těžko lze tedy běžně očekávat, že by strany 

měly vůli vytvořit tento problematický stav. 

Pokud tedy z vůle stran srozumění s vyvoláním účinků ex tunc neplyne, musíme 

vůli stran vyložit jinak. Buď strany chtěly opakovaně právně jednat (nyní již bezvadně) 

nebo chtěly provést konvalidaci se současnou obsahovou změnou původního právního 

                                                 

119 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 568. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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jednání, aby právní účinky nastaly až okamžikem vyjasnění nebo i později (tj. doplnění 

doložení času, případně podmínky).120 V případech, kdy by vůle stran směřovala k tomu, 

aby se konvalidace dotkla práv třetích osob, budeme muset jejich právní jednání posoudit 

pro zjevný rozpor s veřejným pořádkem jako absolutně neplatné.121 

Situace kolem konvalidace podle ustanovení § 553 odst. 2 ObčZ 2012 je tedy 

obzvlášť nepřehledná, protože v každém konkrétním případě je nevyhnutné 

komplikovanou cestou zkoumat vůli stran. Navíc z teoretického pohledu je toto řešení 

problematické, protože pokud je právní jednání zdánlivé, vůbec neexistuje a nelze 

napravovat jeho „vady“. Proto se někdy dovozuje, že se v daném případě jedná nanejvýš 

o „fikci konvalidace“.122 Úprava se zdá být i nadbytečná, a to z důvodu, že stranám nic 

nebrání, aby si vzájemná práva a povinnosti ujednaly tak, jakoby k jednání došlo již 

k dřívějšímu datu, tj. nastolit mezi sebou právní stav, jaký by zde byl, kdyby k právnímu 

jednání došlo dříve (přirozeně v mezích kogentních norem a ochrany třetích osob).123 

 Lze shrnout, že možnost konvalidace zdánlivého právního jednání vyvolává 

výkladové nejasnosti, je problematická z hlediska teorie, její praktická využitelnost 

je omezená a stejných následků lze v praxi dosáhnout i jiným způsobem. Zákonodárce 

se zřejmě snažil podtrhnout požadavek, aby v co nejvyšší míře, pokud je to možné, byla 

zachována platnost právního jednání, zejména v případech, kdy majetkové hodnoty 

již přešly.124 Jelikož vše závisí na vůli smluvních stran, jde také o jednu z proklamací 

autonomie vůle, ke které se Občanský zákoník z roku 2012 výrazně hlásí. 

                                                 

120 Tamtéž, s. 569. 
121 Tamtéž, s. 570. 
122 RUBAN Radek a Pavel KUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní 

rozhledy. 2011, č. 23, s. 860.  
123 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 1980. ISBN 978-80-7400-529-9. 
124 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 60. ISBN 978-80-7201-

918-2. 



31 

 

2.1.2.3 Právní jednání, k nimž „se nepřihlíží“ 

Občanský zákoník z roku 2012 na celkem 119 místech125 obsahuje frázi 

„nepřihlíží se k“. V některých případech se této klauzule užívá v jiné souvislosti 

než s právním jednáním (například dle ustanovení § 553 odst. 2 ObčZ 2012 se „nepřihlíží 

k vadám“). Jaký následek nastává, pokud zákon stanoví, že se k ujednání stran (právnímu 

jednání) nepřihlíží, není zcela jednoznačné. 

Podle důvodové zprávy „[s]e zdánlivými právními jednáními (nebo ujednáními) 

[Občanský zákoník z roku 2012] počítá na různých místech a zpravidla je označuje tak, 

že se k nim nepřihlíží.“126 Je tedy zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo, aby právní 

jednání, k němuž se nepřihlíží, bylo sankcionováno zdánlivostí. S tímto závěrem 

se ztotožňuje i část doktríny.127 

Spornou se jeví konstrukce, že zákon za zdánlivé prohlašuje jednání, které jinak 

pojmové znaky právního jednání splňuje, tedy jinak by se jednalo o existující právní 

jednání (se všemi pojmovými znaky). Tak tomu ale není vždy, protože v některých 

případech je následek zdánlivosti nesporný. „Nepřihlíží se“ například k právním 

jednáním, kterým k dovršení procesu vzniku chybí určitá právní skutečnost (například 

podle ustanovení § 898 odst. 3 ObčZ 2012 se nepřihlíží k právnímu jednání rodičů jako 

zákonných zástupců dítěte, pokud schází potřebný souhlas soudu). Pokud uvedenou 

situaci vyložíme tak, že k perfekci právního jednání chybí souhlas soudu, závěr 

o zdánlivosti právního jednání zde nevzbuzuje pochybnosti. Obdobně ustanovení § 1168 

odst. 2 ObčZ 2012 sankcionující neurčitost je z hlediska teorie bezproblémové. 

Převážnou část ale tvoří případy, kdy „se nepřihlíží“ k právnímu jednání, které 

porušuje zákon (například ustanovení §16 ObčZ 2012). Zde se objevuje další teoretický 

problém: jedno a to samé právní jednání lze sankcionovat jak zdánlivostí („nepřihlíží se“), 

                                                 

125 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1354. ISBN 978-80-7478-370-8. 
126 Důvodová zpráva k § 545 až 554 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
127 Srov. např. DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265; MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. 

Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 572. ISBN 978-80-7502-

003-1. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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tak i neplatností (pro rozpor se zákonem). Názory, jak k těmto případům přistupovat, 

se rozcházejí. Část doktríny zastává názor, že je vhodnější považovat tato jednání 

v souladu s jejich skutečnou povahou za (absolutně) neplatná.128 Výhodou tohoto přístupu 

je, že umožňuje konverzi, konvalidaci či ratihabici tam, kde se to jeví účelné (například 

v ustanovení § 934 ObčZ 2012). Dle dalšího z názorů se jedná o sankci „ignorování“, 

na kterou nelze automaticky vztáhnout ustanovení o zdánlivosti, ale bude se jednat 

o režim „obdobný“. Stejný autor uvádí, že vzdor terminologii („nepřihlíží se“) se může 

jednat i o případ relativní neplatnosti.129 

Samotný zákon jednoznačnou odpověď nedává, když pouze v ustanovení § 554 

ObčZ 2012 stanoví, že „[k] zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží.“ Zákon pouze 

stanoví, jaký následek se spojuje se zdánlivostí (§ 551 až § 553 ObčZ 2012). Z tohoto 

ustanovení nelze (podle pravidel výrokové logiky) dovozovat opačný závěr, že „právní 

jednání, k němuž se nepřihlíží, je zdánlivé“. 

Pokud by se však „nepřihlížení“ sankcionovalo (absolutní) neplatností, zcela 

by se ignorovala vůle a úmysl zákonodárce. Téměř všechna ustanovení stanovující 

„nepřihlížení“ by se stala redundantními (byla by pouhým vyjádřením zákazu), protože 

pro sankci neplatnosti postačí rozpor ujednání stran s konkrétním ustanovením. Navíc 

v určitých situacích by sankce absolutní neplatnosti ani nemusela nastoupit, jelikož 

pro závěr o absolutní neplatnosti se vyžaduje kvalifikovaný rozpor se zákonem (§ 580 

odst. 1 ObčZ 2012) a zároveň některá z dalších podmínek podle ustanovení § 588 ObčZ 

2012. Cílem úpravy zcela zřejmě je, aby se k taxativně stanoveným jednáním 

bezvýjimečně nepřihlíželo. Tomu odpovídá právě následek zdánlivosti, u které není 

možné zkoumat další okolnosti. 

V jiných případech zákon výslovně stanoví, že právní jednání je „neplatné“ 

a je zřejmé, že tím chce odlišit tuto situaci od zdánlivosti. Dobrým příkladem je 

ustanovení § 1563 ObčZ 2012, kde nemožné rozvazovací podmínky podle odstavce 1 

                                                 

128 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 1969. ISBN 978-80-7400-529-9. 
129 TICHÝ, Luboš in ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1355. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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mají být patrně sankcionovány jiným následkem, než nemožné odkládací podmínky 

podle odstavce 2.  

Argumentace tím, že konvalidace, konverze či ratihabice je v konkrétních 

případech účelná, není dostatečným důvodem pro zpochybnění celé koncepce 

„nepřihlížení“. Lze sice souhlasit, že v některých případech se jeví následek zdánlivosti 

jako příliš přísný, zde se ale jedná již o otázku „věcné správnosti“ právní úpravy. 

Lze shrnout, že navzdory teoretické rozpornosti a skutečnosti, že z dikce zákona 

tento závěr výslovně neplyne, se musíme přiklonit k názoru, že následkem „nepřihlížení“ 

je zdánlivost. Vzhledem ke konstrukci, kterou zákonodárce použil, bude přesnější 

v určitých případech hovořit o „fikci zdánlivosti“. V některých případech se totiž jedná 

o právní jednání existentní, na které zákon pouze pohlíží jako na zdánlivé. Nutno dodat, 

že významné pro vyřešení této otázky bude také to, do jaké míry bude judikatura 

rozlišovat zdánlivost a neplatnost co do praktických důsledků. Čím zásadnější rozdíly 

judikatura dovodí, tím důležitější bude výklad pojmu „nepřihlíží se“. 

2.1.2.4 Zdánlivé manželství 

Pro úplnost lze uvést i poslední případ zdánlivosti, který upravuje Občanský 

zákoník z roku 2012. Jedná se o zdánlivé manželství („matrimonium non existens“), 

institut rodinného práva. Jednotlivé důvody zdánlivosti manželství zákon nově neuvádí, 

o zdánlivé manželství jde tehdy, kdy u osob hodlajících uzavřít manželství (resp. alespoň 

u jedné z nich) nebyly v projevu vůle nebo v sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním 

splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je nutno bezvýhradně trvat (§ 677 ObčZ 

2012). 

2.1.2.5 Shrnutí 

Lze shrnout, že výslovná úprava zdánlivosti se na jednu stranu jeví jako teoreticky 

„čistější“ pojetí, na druhou stranu lze jen obtížně hledat jakékoliv výhody z pohledu 

praktického. Naopak je zřejmé, že nová právní úprava vyvolává celou řadu rozporných 

názorů, a to již v natolik základní otázce, jakou je okruh případů, kdy vůbec zdánlivost 

nastává. 
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Ještě podstatnější je celá řada potencionálních odlišností mezi zdánlivostí 

a neplatností, přičemž některé z nich jsou zcela zásadní, jako je tomu v případě 

tzv. „automatické oddělitelnosti“. Není vůbec zřejmé, do jaké míry bude soudní praxe 

rozlišovat následek zdánlivosti od neplatnosti, resp. zda judikatura vůbec připustí analogii 

s neplatností a do jaké míry. Lze očekávat, že tento neblahý stav potrvá ještě několik let 

a bude vyvolávat závažnou právní nejistotu adresátů práva. Právní nejistota zde není 

„vykoupena“ zásadními praktickými výhodami, proto nezbývá než vyslovit přání, 

aby zákonodárce zvážil novelizaci. 

2.2 Neplatnost 

Neplatností právního jednání se rozumí především „negativní následek vady 

právního jednání, která spočívá v nedostatku náležitosti, které zákon, výjimečně také 

strany […] pro právní jednání stanoví.“130 Výjimečně se sankce neplatnosti používá 

i jindy, kdy nejde o právní jednání s nedostatkem náležitostí, ale jde o právní jednání 

odmítané z nějakého zvláštního důvodu, zpravidla pro ochranu zájmu určité osoby.131 

Nutno dodat, že institutu „neplatnosti“ se v soukromém a veřejném právu užívá i v jiných 

souvislostech, než jen v souvislosti s právním jednáním.132 

V případě neplatnosti právní jednání vznikne (existuje), avšak jelikož nenaplňuje 

všechny náležitosti (anebo výjimečně z jiného důvodu), zamýšlené právní následky vůbec 

nenastanou, tj. „právní řád odpírá právnímu jednání účinky, ke kterým směřuje.“133 

Strany jsou si podle okolností povinny vydat případné poskytnuté plnění na základě zásad 

o bezdůvodném obohacení.134 

Rozlišujeme dva druhy neplatnosti, které zákon nijak výslovně nepojmenovává. 

V teorii se ustálilo rozlišování na neplatnost absolutní a relativní, i když z čistě 

                                                 

130 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 188. ISBN 978-807-4783-265. 
131 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 115. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
132 Např. institut neplatnosti právnické osoby (§ 129 ObčZ 2012), institut neplatnosti a nicotnosti správních 

aktů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, čj. 6 A 76/2001 – 96), žaloba  

na neplatnost voleb (§ 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v posledním znění) atd. 
133 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 696. ISBN 978-80-7502-003-1. 
134 Srov. § 455 odst. 1 ObčZ 1964 a § 2997 ObčZ 2012. 
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jazykového hlediska se jedná o sporné označení.135 Odůvodněním, proč rozlišovat dva 

druhy neplatnosti, je skutečnost, že sledují rozdílný účel. Účelem absolutní neplatnosti 

je „především ochrana společnosti před [právním jednáním], které trpí zásadní vadou[…] 

Absolutní neplatnost se tak zpravidla dotýká nebo může dotýkat, více osob, přičemž 

s ohledem na povahu vady je nemyslitelné, aby [právní jednání] byl[o] považován[o] 

za platn[é].“136 Absolutní neplatnost tedy chrání veřejný zájem, proto rozhodnutí, 

zda právní jednání bude či nebude neplatné, nelze ponechat na úvaze soukromé osoby, 

ale nastane ex lege. Naproti tomu účelem relativní neplatnosti je ochrana pouze určitého 

subjektu (ať již účastníka smlouvy či třetí osoby), v důsledku čehož záleží na vůli 

oprávněné osoby, zda se neplatnosti dovolá či nikoliv.137 

Absolutní neplatnost znamená, že se na právní jednání od počátku „hledí jako 

kdyby vůbec nebyl[o] učiněn[o],”138 přičemž tento následek nastává okamžikem právního 

jednání bez dalšího, tj. bez právního jednání osoby nebo rozhodnutí soudu, tj. nastává 

ex lege.139 K absolutní neplatnosti soud přihlíží i bez návrhu, to ale neznamená, že by soud 

aktivně „vyhledával“ skutečnosti, na základě kterých by mohl učinit závěr o neplatnosti. 

Důvody absolutní neplatnosti musí být bez dalšího patrny přímo z právního jednání, 

případně z tvrzení účastníků řízení.140 Absolutní neplatnost právního jednání může soud 

posuzovat jako předběžnou otázku nebo může být přímo předmětem rozhodnutí (o určení, 

zda tu právo je či není), přičemž rozhodnutí soudu má deklaratorní povahu s účinkem 

ex tunc.141 Soud svým rozhodnutím nic nemění na hmotném právu, pouze autoritativně 

postaví najisto, že právní jednání je neplatné. 

                                                 

135 Srov. např. BAUDYŠ, Petr. Relativní platnost smlouvy. Bulletin advokacie. 2001, č. 5, s. 52 – 53. 
136 HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, s. 160. ISBN 978-80-7357-633-2. 
137 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 30 Cdo 437/2003. 
138 FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 137. ISBN 978-

80-7380-058-1. 
139 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 189. ISBN 978-807-4783-265. 
140 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 22 Cdo 752/99. 
141 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, s. 262. ISBN 978-80- 

7201-687-7.  



36 

 

Absolutní neplatnosti právního jednání se může domáhat kdokoli, kdo má na věci 

právní zájem, tj. nejen účastníci právního jednání.142 Možnost dovolat se neplatnosti není 

výkonem „práva“143, proto nelze uvažovat o aplikaci „zákazu zneužití práva“ (§ 8 ObčZ 

2012) jakožto omezení osoby dovolávající se neplatnosti. Absolutní neplatnost nezná 

ani jakékoli přímé časové omezení, namítat jí lze neomezeně144, což je teorií vnímáno 

jako neúnosné.145 Je to totiž zcela v rozporu s nepochybným veřejným zájmem na stabilitě 

právních vztahů a na vytvoření neměnného stavu po uplynutí určité doby.146 Zákonodárce 

si patrně tento problém uvědomoval a původně návrh147 Občanského zákoníku z roku 

2012 upravoval časové omezení absolutní neplatnosti v délce deset let od splnění (jde-li 

o nemovitou věc, dvacet let). Ve schváleném znění zákona ale již dané ustanovení není, 

a tak lze konstatovat, že časové omezení v případě absolutní neplatnosti nadále vyplývá 

pouze nepřímo z institutů promlčení, prekluze a vydržení.  

Absolutní neplatnost nelze zhojit dodatečným schválením (ratihabicí), ani nemůže 

nastat konvalidace, ledaže zákon výslovně stanoví jinak.148 Nelze tedy v zásadě 

dosáhnout, aby těmito způsoby právní jednání zpětně nabylo způsobilost vyvolávat 

právní účinky. Občanský zákoník z roku 2012 otevírá prostor pro výklad, 

že by konvalidace byla možná v případě právního jednání absolutně neplatného 

pro nedostatek formy.149 Důvodová zpráva150 jako inspiraci výslovně uvádí někdejší 

zákoník mezinárodního obchodu (§ 31 odst. 2 zákona č. 101/1963 Sb.), podle něhož lze 

neplatnost z důvodu nedostatku formy zhojit dodatečně, a to s účinky ex tunc. Takový 

výklad ale musíme odmítnout. Absolutní neplatnost z důvodu nedostatku formy bude 

prakticky vždy následkem zjevného rozporu s veřejným pořádkem a v takových 

                                                 

142 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 3. 2001, sp. zn. 22 Cdo 797/2000. 
143 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 448/2005. 
144 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 5020/2008. 
145 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 141. ISBN 978-807-3574-680. 
146 HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, s. 107. ISBN 978-80-7357-633-2. 
147 Návrh občanského zákoníku předložený Ministerstvem spravedlnosti České republiky na zasedání vlády 

dne 27. dubna 2009. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__duben_2009_.pdf. 
148 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. II. ÚS 580/03. 
149 Srov. § 582 ObčZ 2012. 
150 Důvodová zpráva k § 580 až 585 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__duben_2009_.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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případech proto musí být třetím osobám poskytnuta ochrana. To lze dosáhnout buď tak, 

že konvalidaci absolutní neplatnosti zcela vyloučíme a nápravu nevyhovění zákonné 

formy připustíme pouze formou „nového“ právního jednání,151 nebo zhojení vady formy 

sice připustíme, ale pouze s účinkem ex nunc.152 Co do praktických důsledků jsou oba 

způsoby totožné, proto se rozumnější jeví úplně vyloučit konvalidaci absolutně 

neplatného právního jednání, jelikož připuštění „konvalidace s účinkem ex nunc“ by bylo 

v rozporu s tradičním pojetím institutu konvalidace. 

V případě absolutní neplatnosti je možná naopak konverze právního jednání, 

případně lze „nově“ právně jednat s účinkem ex nunc. Konverze je spíše výjimečný 

případ, kdy neplatné právní jednání splňuje náležitosti jiného (platného) právního jednání. 

Toto pravidlo se uplatní za podmínky, že je z okolností zřejmé, že takové „jiné“ právní 

jednání odpovídá vůli jednajícího, tj. „lze soudit, že by jednající byl jednal právě takto, 

[…] kdyby býval věděl, že jednání, které skutečně učinil, je neplatné.“153 Nelze vyloučit 

ani konstrukci, že se vadné právní jednání konvertuje do „méně vadného“, tj. právní 

jednání absolutně neplatné do právního jednání neplatného relativně.154 

Relativní neplatnost je podle dikce zákona155 stavem, při kterém se právní 

jednání „považuje za platné“. Z této dikce lze dovozovat konstrukci označovanou 

jako „fikci platnosti“, „podle které je „relativně neplatné“ jednání neplatné „stejným 

způsobem“ jako jednání neplatné absolutně (nevyvolá sledované účinky), nicméně 

do doby, než je vada („neplatnost“) uplatněna, se na ně „pohlíží“, jako by je vyvolalo.“156 

Této konstrukci odpovídá zejména dikce Občanského zákoníku z roku 2012, jelikož 

                                                 

151 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 139. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
152 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2100. ISBN 978-80-7400-529-9. 
153 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 119. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
154 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 700. ISBN 978-80-7502-003-1. 
155 Srov. § 40a ObčZ 1964 a § 586 odst. 2 ObčZ 2012. 
156 SPÁČIL, Jiří. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 5, s. 173. 
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podle důvodové zprávy157 zákon důsledně používá výrazu „považuje se za“ výhradně 

v případech právní fikce. 

Uvedená konstrukce je některými autory považována za zbytečně 

komplikovanou, případně i legislativně-technicky chybnou. Právní fikce je situace, 

o které víme, že neodpovídá realitě, jde o fingovaný stav. Tak tomu u relativní neplatnosti 

není, protože právní jednání od počátku vyvolává právní následky. Teorie proto navrhuje 

i jinou konstrukci: v případě relativní neplatnosti se na právní jednání „jen „nepohlíží“ 

jako na platné […] ono opravdu platné je, byť i podmíněně […] dovršené právní jednání 

tak buď vyvolá právní následky, které s ním hmotné právo spojuje, a je tak platné, nebo 

je nevyvolá, a tak je neplatné; nic mezi tím v hmotněprávní oblasti neexistuje […] 

[d]ovolá-li se tedy oprávněný relativní neplatnosti, […] zanikají skutečně vzniklé, 

ne jen fiktivní účinky právního jednání ex tunc.“158 K této konstrukci se přikláněla 

převážná část doktríny za účinnost Občanského zákoníku z roku 1964. Relativní 

neplatnost byla tedy považována za stav, kdy právní jednání je od počátku platné až 

do případného zneplatnění.159 

Obě popsaná řešení přinášejí z praktického hlediska totožné závěry. Nelze tedy 

předpokládat, že by se soudní praxe přiklonila ke konstrukci, která je v rozporu s dikcí 

zákona, aniž by to mělo jakýkoli praktický význam.  

Ať již se judikatura přikloní ke kterékoli z uvedených konstrukcí, nic to nemění 

na podstatě tohoto institutu. Relativní neplatnost je stavem, při kterém právní jednání 

vyvolává zamýšlené právní účinky podmíněně, tj. jen za podmínky, že se oprávněná 

osoba nedovolá neplatnosti. Dovoláním se neplatnosti nastane stejná situace, 

jako v případě absolutní neplatnosti, tj. „právní účinky dotyčného právního [jednání] 

                                                 

157 Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku z roku 2012, s. 24. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
158 SPÁČIL, Jiří. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 5, s. 173. 
159 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 177. ISBN 978-80-7357-395-9. Srov. též ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 

2. Praha: Linde, 2013, s. 152. ISBN 978-80-7201-918-2. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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nenastanou, resp. dříve nastalé právní účinky pominou“160 a smluvní strany si budou 

povinny vrátit případné plnění161. Je zcela na vůli oprávněné osoby, zda právní jednání 

zůstane platné. K dalším podrobnostem ohledně dovolání se relativní neplatnosti 

viz výklad v kapitolách 2.2.1 a 2.2.2.2. 

Relativní neplatnost je možné, na rozdíl od neplatnosti absolutní, zhojit 

dodatečným schválením dotčenou osobou (ratihabice), případně v závislosti na povaze 

právního jednání může odpadnout důvod neplatnosti (konvalidace).162 Nastane-li jakýkoli 

z uvedených případů, relativní neplatnosti se domáhat nelze. Konverzi relativně neplatné 

právní jednání nepodléhá, dokud se oprávněná strana neplatnosti nedovolá.163 

2.2.1 Neplatnost podle Občanského zákoníku z roku 1964  

Úprava Občanského zákoníku z roku 1964 byla koncipována výrazně ve prospěch 

absolutní neplatnosti. V případě neplatnosti právního jednání byla výchozí neplatnost 

absolutní, pokud zákon výslovně nestanovil, že se jedná o neplatnost relativní. Toto pojetí 

bylo předmětem kritiky jako zásah do základních principů soukromého práva, zejména 

z důvodu nerespektování principu autonomie vůle.164 

Absolutní neplatnost sankcionovala široký okruh případů.165 V rozporu 

s teoretickým pojetím se vztahovala také na případy zdánlivého právního jednání 

                                                 

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

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, s. 263. ISBN 978-80-

7201-687-7. 
161 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1806/98. 
162 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 142. ISBN 978-807-3574-680. 
163 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 700. ISBN 978-80-7502-003-1. 
164 Např. BEZOUŠKA, Petr in FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 235. ISBN 978-80-7357-395-9. 
165 Konkrétně jde o tyto případy: vůle jednající osoby není skutečná (§ 34 OZ), vůle jednající osoby není 

svobodná (§ 37 odst. 1 OZ), vůle jednající osoby není vážná (§ 37 odst. 1 OZ), vůle jednající osoby nebyla 

projevena srozumitelně (§ 37 odst. 1 OZ), vůle jednající osoby nebyla projevena určitě (§ 37 odst. 1 OZ), 

předmětem právního úkonu je plnění nemožné (§ 37 odst. 2 OZ), právní úkon nebyl učiněn subjektem, 

právní úkon nebyl učiněn osobou oprávněnou jednat za subjekt, právní úkon nebyl učiněn subjektem k 

takovému právnímu úkonu způsobilým (§ 38 odst. 1 OZ, § 38 odst. 2 OZ), právní úkon je v rozporu se 

zákonem (§ 39 OZ), právní úkon obchází zákon (§ 39 OZ), právní úkon je v rozporu s dobrými mravy (§ 

39 OZ), právní úkon nebyl učiněn ve formě, kterou předepisuje zákon (§ 40 odst. 1 OZ), právní úkon nebyl 

podepsán jednající osobou (§ 40 odst. 3 OZ). Cit. dle HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v 

soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 111-112. 

ISBN 978-80-7357-633-2. 
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(srov. kapitolu 2.1.1), v dalších případech se jevila jako příliš tvrdou sankcí nerespektující 

autonomii vůle. Jednalo se o jeden z projevů „sovětské doktríny“, podle níž platilo 

v podstatě „nic než zákon“.166 Dokonce až do účinnosti novely z roku 1982167 byla 

absolutní neplatnost jedinou formou neplatnosti (i když judikatura168 toto pojetí prolomila 

ještě před uvedenou novelou). Převážnou část důvodů absolutní neplatnosti nyní 

Občanský zákoník z roku 2012 sankcionuje jiným následkem (viz srovnávací tabulka 

v kapitole 2.2.2.3). 

Relativní neplatnost sankcionovala pouze výslovně a taxativně vymezené 

případy. Uplatnila se pouze v případě, kdy tak zákon stanovil.169 Co se týče dovolání 

se relativní neplatnosti, v judikatuře převážil názor, že může být učiněno jednak 

prostřednictvím žaloby (s účinkem k okamžiku doručení kopie žaloby do dispoziční sféry 

všech adresátů) či procesní námitkou jako obranou proti podané žalobě, jednak 

mimosoudně, tj. hmotněprávním adresným právním jednáním. Jako každé jiné adresné 

právní jednání působí účinky okamžikem doručení všem adresátům170 a musí splňovat 

všechny náležitosti kladené na (bezvadné) právní jednání. Dovolání se relativní 

neplatnosti „musí vyjadřovat, že jde o neplatnost relativní, a zároveň poukazovat na vadu, 

která relativní neplatnost způsobila.“171 Žádná forma stanovena není, proto lze dovolání 

učinit i neformálně. To platí i v případě, že se jedná o právní jednání, pro které zákon 

určitou formu stanovuje.172 

                                                 

166 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 117. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
167 Zákon č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové 

vztahy. 
168 Usnesení pléna Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 1967, sp. zn. Pls 1/67, uveřejněno pod č. V/1967 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
169 Srov. § 40a ObčZ 1964. 
170 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. 21 Cdo 948/2006, uveřejněno pod č.  97/2007 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
171 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 141. ISBN 978-807-3574-680. Srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. 32 Odo 722/2003. 
172 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 236. ISBN 978-80-7357-395-9. 
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I když to zákon nestanovil výslovně, a proto se jedná o otázku z pohledu teorie 

problematickou173, soudní praxe174 dovodila, že právo dovolat se neplatnosti podléhá 

promlčení. Tříletá promlčecí doba běží ode dne, kdy právo mohlo být (objektivně) 

vykonáno poprvé, tj. od okamžiku, kdy osoba právně jednala.175 Po jejím uplynutí může 

adresát dovolání se relativní neplatnosti namítat promlčení.176 

V doktríně i v judikatuře177 dále převážil názor, že již samotným dovoláním 

se nastávají účinky neplatnosti ex tunc, proto rozhodnutí soudu má i zde deklaratorní 

povahu. K relativní neplatnosti soud přihlíží výhradně na návrh. 

Oprávnění dovolat se relativní neplatnosti má ten, kdo je právním jednáním dotčen 

na svých subjektivních právech.178 Může se jednat o subjekt právního jednání, případně 

také o třetí osobu.179 Relativní neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám (byť 

nezaviněně180) způsobil. Tato úprava odpovídá principu, podle kterého se nikdo nemůže 

dovolávat vlastního pochybení. V teorii je zastáván názor, že účelem tohoto pravidla je, 

aby se relativní neplatnosti nemohla dovolat jen osoba, která by dovoláním se vlastního 

pochybení získala neodůvodněný prospěch.181 Možnosti dovolat se relativní neplatnosti 

proto nebrání, pokud osoba sice neplatnost (spolu)způsobila, ale relativní neplatnost byla 

stanovena na její ochranu a zároveň dovoláním se relativní neplatnosti nezíská pro sebe 

neoprávněnou výhodu.182  

Občanský zákoník z roku 1964 připouštěl také částečnou neplatnost právního 

jednání. O částečnou neplatnost (ať již se jedná o neplatnost absolutní či relativní) 

                                                 

173 SPÁČIL, Jiří. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 5, s. 176. 
174 Zpráva Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 22. 5. 1985, sp. zn. Cpj 13/85, 

uveřejněná pod č. 50/1985 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, s. 271 – 272. 
175 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 29/2007. 
176 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. 32 Odo 568/2002. 
177 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 1997, sp. zn. 2 Cdon 130/96. 
178 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 236. ISBN 978-80-7357-395-9. 
179 Zpráva Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 22. 5. 1985, sp. zn. Cpj 13/85, 

uveřejněná pod č. 50/1985 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, s. 271 - 272. 
180 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 142. ISBN 978-807-3574-680. 
181 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 237. ISBN 978-80-7357-395-9. 
182 Tamtéž. 
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jde tehdy, pokud se důvod neplatnosti vztahuje jen na část právního jednání. Podmínkou 

je, že vadou dotčenou část je možné od zbytku právního jednání oddělit, přičemž „zbylá“ 

část právního jednání musí být schopna samostatně obstát. Faktory pro posouzení 

oddělitelnosti jsou povaha a obsah právního jednání a okolnosti, za nichž k právnímu 

jednání došlo.183 Naopak pro závěr o oddělitelnosti je irelevantní, zda je předmět plnění 

dělitelný nebo ne.184 Nejvyšší soud ČR zdůrazňuje, že je vždy potřeba dbát, aby byla 

respektována vůle jednajícího se zřetelem k účelu právního jednání.185 

2.2.2 Neplatnost podle Občanského zákoníku z roku 2012 

Občanský zákoník z roku 2012 na prvním místě zdůrazňuje starou římskou 

zásadu, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné 

(„potius valeat actus quam pereat“ nebo zjednodušeně jen „in favorem negotii“). Zásadu 

by nebylo potřebné výslovně upravovat, ve své judikatuře obdobné závěry dovodil 

již Ústavní soud ČR186 i Nejvyšší soud ČR,187 ale formalistický přístup soudů (kritizovaný 

doktrínou188) ve spojení s výraznou preferencí absolutní neplatnosti před neplatností 

relativní v Občanském zákoníku z roku 1964 zřejmě vedl zákonodárce k výslovnému 

zdůraznění dané zásady. 

Uvedené pravidlo je jedním z projevů preference autonomie vůle a je použitelné 

jak při výkladu a aplikaci příslušných ustanovení zákona, tak i při výkladu samotných 

právních jednání.189 Mělo by se jednat o prvořadé pravidlo při rozhodování o tom, 

                                                 

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

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, s. 265. ISBN 978-80-

7201-687-7. Srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1816/2011. 
184 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 26. 2. 1979, sp. zn. 3 Cz 12/79, 

uveřejněný pod č. 3/1981 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
185 Rozsudek Nejvyššího soud ČR ze dne 16. 4. 2003, sp. zn. 26 Cdo 299/2002. 
186 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 571/06.; nález Ústavního soudu ČR ze dne 

3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10. 
187 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4831/2010; rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2146/2010., uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek pod č. 6/2012. 
188 Např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 117. ISBN 978-80-

7201-918-2; TELEC, Ivo. Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem. Právní rozhledy. 2004, č. 5, s. 

161. 
189 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 697. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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zda právní jednání je platné či neplatné, resp. zda je vůbec vadné.190 Na neplatnost by tedy 

nově mělo být nahlíženo jako na zcela výjimečnou vlastnost právního jednání.191 

Jen praxe ukáže, v jaké míře bude tato zásada skutečně uplatňována obecnými soudy.  

Dalšími projevy tohoto „hodnotového východiska“192 jsou například právní 

úprava konverze právního jednání (§ 575 ObčZ 2012), částečné neplatnosti (§ 576 ObčZ 

2012), simulovaného právního jednání (§ 555 odst. 2 ObčZ 2012) a v neposlední řadě 

i celková preference relativní neplatnosti před neplatností absolutní. 

Aplikovat daný princip lze jak na absolutní, tak relativní neplatnost. Objevuje se 

proto názor, že soud může „korigovat“ uplatněnou námitku relativní neplatnosti, „dojde-

li k závěru, že rozumné důvody převažují ve prospěch zachování právního jednání.“193 

Lze ale vyslovit pochybnosti, zda by soud odmítl poskytnout ochranu v případech, kdy 

relativní neplatnost je stanovena (výhradně) na ochranu zájmů dané osoby, a to pouhým 

odkazem na princip in favorem negotii. 

Neplatnost právního jednání může být úplná nebo částečná. Částečnou 

neplatnost upravuje Občanský zákoník z roku 2012 v částečně pozměněné podobě oproti 

úpravě v Občanském zákoníku z roku 1964. Zatímco podle ustanovení § 41 ObčZ 1964 

je jediným kritériem částečné neplatnosti oddělitelnost neplatné části od zbývající části 

právního jednání, ustanovení § 576 ObčZ 2012 stanovuje výslovně další kritérium, 

kterým je předpoklad, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li 

by strana neplatnost včas. Nová právní úprava tedy zdůrazňuje subjektivní předpoklad, 

jde o projev principu autonomie vůle. Platnost „zbylé“ části právního jednání tedy nesmí 

být v rozporu s vůlí stran, ať již byla výslovně projevená (ujednáním, které doktrína 

označuje jako tzv. „salvátorská klauzule“194) nebo se vychází z vůle hypotetické. 

                                                 

190 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 117. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
191 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 188. ISBN 978-807-4783-265. 
192 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 697. ISBN 978-80-7502-003-1. 
193 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1421. ISBN 978-80-7478-370-8. 
194 Tamtéž, 1428. 
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K zásadnímu posunu by přesto nemělo dojít, jelikož judikatura již za účinnosti dosavadní 

právní úpravy dovozovala, že je nezbytné přihlížet k vůli smluvních stran.195  

Speciálním případem částečné neplatnosti, jenž vylučuje použitelnost obecného 

pravidla částečné neplatnosti, je nově případ nezákonného určení množstevního, 

časového, územního nebo jiného rozsahu. Zatímco v případě „obecné“ částečné 

neplatnosti se neplatná část právního jednání „vypouští“ a na její místo nastupují 

dispozitivní ustanovení zákona, zde se obsah právního jednání nevypouští, 

nýbrž „pozměňuje“.196 Soud na návrh, jímž není vázán, změní rozsah tak, aby odpovídal 

spravedlivému uspořádání práv a povinností stran, přičemž stejně jako při „obecné“ 

částečné neplatnosti musí přihlédnout k vůli stran.  

Ze znění ustanovení § 577 ObčZ 2012 jednoznačně vyplývá, že rozsah změnit 

nelze, spočívá-li neplatnost také v dalším (jiném) důvodu. Soudy patrně nepřipustí změnu 

rozsahu ani za dalších okolností. „Automatická“ moderace ve všech případech by totiž 

motivovala smluvní stranu úmyslně prosadit do smlouvy nepřípustné ustanovení téměř 

bez rizika. Buď žádný soudní spor nenastane a druhá strana bude plnit dle (neplatné) 

smlouvy nebo v případě sporu by nepoctivá strana stále dosáhla alespoň přijatelného 

(moderovaného) rozsahu. Soud by proto měl s odkazem na zásadu „nemo turpitudinem 

suam allegare potest“ (nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti) moderaci 

za uvedených okolností odmítnout. 

2.2.2.1 Hlavní důvody neplatnosti 

Občanský zákoník z roku 2012 uvádí pod rubrikou „hlavní důvody neplatnosti“ 

některé z důvodů neplatnosti, které zákonodárce považuje za nejvýznamnější197. I když 

ostatní důvody neplatnosti zákon souhrnně nevymezuje, lze se s nimi setkat na různých 

místech.198 Za „hlavní“ označuje zákon tyto důvody neplatnosti:  

                                                 

195 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 11. 1993, sp. zn. 4 Cz 124/92; rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. 2 Cdon 254/96. 
196 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 708. ISBN 978-80-7502-003-1. 
197 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 128. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
198 Například podmínky uvedené v ustanovení § 1796 ObčZ 2012. 
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a) rozpor s dobrými mravy,  

b) rozpor se zákonem, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, 

c) nemožnost plnění, 

d) nezpůsobilost právně jednat,  

e) nedostatek formy a 

f) omyl. 

Ad a) Dobré mravy jsou tradičním korektivem platnosti právního jednání 

dopadající na právní jednání, které sice žádnému „konkrétnímu“ zákonnému zákazu199 

neodporuje, přesto je však v rozporu s určitými hodnotami. Rozpor s dobrými mravy 

lze patrně označit za nejzávažnější důvod neplatnosti, jelikož je uveden na prvním místě 

a zákon nevyžaduje na rozdíl od ostatních důvodů neplatnosti splnění žádných dalších 

podmínek. Lze si představit i situaci, kdy právní jednání je v rozporu jak s konkrétním 

zákonným ustanovením, tak i s dobrými mravy. Přednost je třeba dát neplatnosti 

pro rozpor se zákonem jakožto ustanovení obsahově užšímu (lex specialis).200 

Zcela jednoznačné vymezení pojmu „dobré mravy“ neexistuje, nicméně 

lze alespoň uvést, že podle Ústavního soudu ČR jsou dobré mravy „souhrnem etických, 

obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno 

i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními 

zásadami demokratické společnosti.“201 Nemožnost jednoznačného vymezení tohoto 

pojmu souvisí s tím, že obsah „dobrých mravů“ není zcela neměnný, konkrétní případ 

je proto nutné posuzovat podle své povahy s ohledem na čas, místo, souvislosti apod.202 

Občanský zákoník z roku 1964 sankcionoval rozpor s dobrými mravy absolutní 

neplatností, ale jak uvidíme v kapitole 2.2.2.3, tento přístup již není tak zcela jednoznačný 

dle Občanského zákoníku z roku 2012. Především se doktrína neshoduje, zda nově může 

být následkem rozporu právního jednání s dobrými mravy i relativní neplatnost. 

                                                 

199 „Konkrétním“ zákonným zákazem je myšlen rozpor právního jednání s jiným ustanovením zákona než 

s ustanovením § 580 ObčZ 2012. 
200 DVOŘÁK, Bohumil. Rozpor právního jednání se zákonem. Bulletin advokacie. 2011, č. 3, s. 33. 
201 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97. 
202 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 130. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
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Až na tuto výhradu lze konstatovat, že zásadní změny nová úprava nepřináší a lze 

očekávat, že judikatura bude prohlašovat za příčící se dobrým mravům v zásadě stejný 

okruh právních jednání. 

Ad b) Naopak zcela zásadní změnu přinesla nová právní úprava v souvislosti 

s následky rozporu právního jednání se zákonem. Za účinnosti Občanského zákoníku 

z roku 1964 sankcionovala soudní praxe v zásadě jakékoli porušení zákona absolutní 

neplatností, což bylo opakovaně kritizováno z důvodu kolize se zásadou autonomie vůle 

mimo jiné i Ústavním soudem ČR203. 

Rozpor se zákonem spočívá jednak v situaci, kdy obsah nebo účel právního 

jednání porušuje zákaz stanovený kogentní normou (jde o přímý rozpor se zákonem204), 

jednak může jít o rozpor spočívající v obcházení zákona (jde o právní jednání „in fraudem 

legis“205). „Zákonem“ se rozumí nejen Občanský zákoník z roku 2012, ale i jakýkoliv 

jiný zákon nebo i právní předpis nižší právní síly, a to z oblasti práva soukromého 

i veřejného.206 Pro rozpor se zákonem je relevantní okamžik právního jednání, následné 

zrušení dříve porušeného ustanovení nemá vliv na (případnou) neplatnost.207  

V souvislosti s nedávnou rekodifikací je potřebné upozornit, že v přechodných 

ustanoveních Občanského zákoníku z roku 2012 se lze setkat s pravou retroaktivitou 

ve prospěch platnosti právního jednání. V určitých případech208 se má platnost právního 

jednání posuzovat podle nové právní úpravy, ačkoliv bylo právně jednáno za původní 

právní úpravy, a to v rozporu s tehdejšími předpisy. Jinými slovy právnímu jednání, které 

bylo absolutně neplatné, je zpětně přiznána platnost.209 K tomuto výjimečnému kroku 

zákonodárce vedla patrně úvaha, že původní právní úprava byla nespravedlivě přísná 

např. vůči osobám, které učinily pořízení pro případ smrti. V případě cestovní smlouvy 

                                                 

203 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04. 
204 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 210. ISBN 978-80-7357-395-9. 
205 Tamtéž. 
206 Tamtéž, s. 213. 
207 ROZBORA, Marián. Systém následků vadných soukromoprávních úkonů a jejich vztahy  - část I. Právní 

fórum. 2012, č. 4, s. 133. 
208 Srov. např. § 3041 odst. 1 ObčZ 2012, § 3070 ObčZ 2012 nebo § 3078 ObčZ 2012. 
209 Srov. KORBEL, František. Přechodná ustanovení NOZ a výběr ze stanovisek KANCL. [online]. [cit. 

2015-03-01]. Dostupné z:  http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/noz-a-jeho-prechodna-

ustanoveni. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/noz-a-jeho-prechodna-ustanoveni
http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/noz-a-jeho-prechodna-ustanoveni
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byla dle důvodové zprávy potřeba pravé retroaktivity vyvolána rozporem původní úpravy 

s evropskými předpisy.210  

Občanský zákoník z roku 2012 zavádí ohledně posuzování následků rozporu 

právního jednání se zákonem zcela nový přístup. Rozpor právního jednání se zákonem 

již nemá sám o sobě vliv na platnost právního jednání. Následkem rozporu se zákonem 

může být jak absolutní neplatnost, tak i neplatnost relativní, případně právní jednání může 

zůstat platným navzdory rozporu se zákonem.  

Doktrína již dlouho upozorňovala, že je krajně neúčelné, aby každý rozpor 

se zákonem vedl k neplatnosti. Lze si dost dobře představit situace, kde sice formálně 

k rozporu se zákonem došlo, ale z materiálního hlediska ohrožení či porušení žádných 

zákonem chráněných zájmů nenastalo. Jako příklad lze uvést scénář, kdy starosta obce 

uzavře kupní smlouvu týkající se majetku obce za cenu vyšší, než byla kupní cena 

schválená zastupitelstvem. Formálně se sice odchýlil od usnesení zastupitelstva, nýbrž 

materiálně jeho právní jednání nejen, že obci nezpůsobilo škodu, ale bylo dokonce 

prospěšnější. 

Platnost právního jednání navzdory rozporu se zákonem zde lze hodnotit 

jako zcela adekvátní, tak jako je adekvátní nesankcionovat i jiné nedostatky právního 

jednání. Proto také například ani chyby v psaní nebo počtech nejsou právnímu jednání 

na újmu, je-li jeho význam nepochybný. Taková právní úprava, která by sankcionovala 

i nepatrné nedostatky právního jednání, by byla neprospěšná a pouze by komplikovala 

právní styk osob. 

Ani případný rozpor právního jednání s veřejnoprávními normami tykajícími 

se oprávnění či zákazu právně jednat není účelné sankcionovat neplatností. Smyslem 

a účelem uvedených veřejnoprávních norem není způsobovat neplatnost proti vůli osob 

jednajících v dobré víře, navíc tyto normy jsou zpravidla sankcionovány jinou 

(veřejnoprávní) sankcí. Zákonodárce proto v ustanovení § 5 odst. 2 ObčZ 2012 zdůraznil, 

                                                 

210 Důvodová zpráva k § 3078 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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že nedodržení veřejnoprávních norem týkajících se oprávnění či zákazu právně jednat 

nesmí být na újmu platnosti právního jednání, pokud si to nepřeje dotčená osoba.   

Pro závěr o tom, jaký z možných následků rozporu právního jednání se zákonem 

nastane, platí následující pravidla. Následek rozporu se zákonem může stanovit přímo 

ta právní norma, která byla porušena.211 Je tedy především nezbytné zkoumat, 

zda konkrétní porušené ustanovení nestanovuje následek svého porušení. Tak například 

ustanovení § 2310 odst. 1 ObčZ 2012 stanoví, že výpověď nájmu, v níž není uveden 

(výpovědní) důvod, je neplatná. Zde tedy vyvstává otázka, zda je v těchto případech 

potřebné zkoumat něco dalšího. Tyto ustanovení lze vykládat tak, že se zákonodárce jasně 

vyjádřil, jaký je smysl a účel příslušného ustanovení, protože jinak by výslovné 

zdůraznění neplatnosti zákonodárcem bylo zcela nadbytečné. Dokonce lze uvažovat o 

tom, že zákonodárce zde neplatnost zdůraznil proto, že se jedná o případy natolik 

závažné, že je na místě následek absolutní neplatnosti. Možný je ale i alternativní pohled: 

podle tohoto výkladu212 i v případech, kdy je následek výslovně stanoven, je nezbytné 

zkoumat, zda závěr o neplatnosti vyžaduje smysl a účel zákona. 

Lze se nejspíš přiklonit k posledně uvedenému výkladu. Vzhledem k celkové 

preferenci platnosti před neplatností totiž nelze předem vyloučit situaci, ve které by smysl 

a účel zákona nevyžadoval neplatnost, a to včetně případů, kdy zákonodárce neplatnost 

výslovně „zdůraznil“. V souladu s uvedeným výkladem je i rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR213, ve kterém soud dospěl k závěru, že „není-li právní jednání učiněno ve formě 

stanovené zákonem, je (z tohoto důvodu) neplatné pouze tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel 

zákona.“ Požadavek, aby smysl a účel zákona vyžadoval neplatnost, soud aplikoval 

v případě nedodržení formy právního jednání vyžadované zákonem, tedy v situaci, 

kdy zákonodárce následek neplatnosti výslovně214 uvedl. 

Naopak zcela lze vyloučit úvahu o jakési „automatické“ absolutní neplatnosti, 

jelikož absolutní neplatnost může nastat jen v taxativně stanovených případech 

                                                 

211 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2081. ISBN 978-80-7400-529-9. 
212 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. 2. Vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 75. ISBN 978-80-7478-013-4. 
213 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014. 
214 Srov. § 582 ObčZ 2012. 
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podle ustanovení § 588 ObčZ 2012. Navíc pokud Občanský zákoník z roku 2012 mluví 

o „neplatnosti“, myslí se tím v zásadě jak neplatnost absolutní, tak neplatnost relativní. 

Proto i v případech výslovného „zdůraznění“ neplatnosti se může jednat o absolutní 

i relativní neplatnost. 

Není-li následek rozporu právního jednání se zákonem v konkrétním případě 

výslovně stanoven (což bude běžné), bude na prvním místě potřebné zkoumat, zda smysl 

a účel porušeného zákonného ustanovení vyžaduje, aby právní jednání bylo neplatné.215 

Zde lze shledávat nejpodstatnější odklon od předchozí praxe. V každém konkrétním 

případě je nevyhnutelné zkoumat, jaký je smysl a účel daného pravidla a zda se zákonný 

zákaz na daný případ vztahuje. Musíme zjišťovat, zda zájem, kterému porušené 

ustanovení poskytuje ochranu, v dané situaci vyžaduje neplatnost právního jednání.  

Již v listopadu 2014 se objevilo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR216 aplikující 

daný požadavek (smyslu a účelu zákona) na konkrétní případ. Soud dospěl k závěru, 

že právní jednání (plná moc) není neplatné pro rozpor se zákonem (z důvodu nedodržení 

zákonem stanovené formy), protože „smyslem a účelem požadavku § 441 odst. 2 […] [je] 

zabezpečit ověření totožnosti zmocnitele… a současně zajistit, aby plná moc byla udělena 

k zamýšlenému právnímu jednání.“ Tento smysl a účel zákonného požadavku naplňuje 

podle názoru soudu i plná moc s úředně ověřeným podpisem.  

Sluší se dodat, že poptávka po obdobném rozhodnutí byla v daném případě 

ze strany praxe enormní, proto můžou vyvstávat určité pochybnosti o tom, 

co ve skutečnosti stálo za uvedeným rozhodnutím. V doktríně dané rozhodnutí vyvolalo 

jisté pozdvižení, protože podle mnohých názorů otevírá možnost, aby požadavek formy 

notářského zápisu pro plnou moc byl zcela ignorován.217  

Patrně ale jde o obavu nedůvodnou, protože požadavek „smyslu a účelu zákona“ 

musí být posuzován v každém jednotlivém případě. Pokud by bylo shledáno, že v jiném 

                                                 

215 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 190. ISBN 978-807-4783-265. 
216 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014. 
217 ČECH Petr, HAVEL Bohumil aj. Srov. KRAMER, Jaroslav. Nejvyšší soud „přepisuje“ nový kodex. 

Lidové noviny. 29. 12. 2014. [online]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 

www.http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13830. 

http://www.http/www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13830
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případě má předepsaná forma plné moci jiný smysl a účel218, nic nebrání tomu, aby bylo 

dané právní jednání posouzeno jako neplatné, a to za splnění podmínek ustanovení § 588 

ObčZ 2012 i absolutně. Nelze ale opomenout, že do doby, než se autoritativně vyjádří 

judikatura, je postavení adresátů práva ve značné právní nejistotě. 

Lze tedy shrnout, že pokud účel a smysl zákona vyžaduje neplatnost, půjde 

o neplatnost relativní, jinak bude právní jednání platným. Relativní neplatnost jakožto 

následek rozporu se zákonem je novinkou, kterou lze opět hodnotit kladně, jelikož 

absolutní neplatnost v mnohých případech nebyla přiměřeným následkem a dotčeným 

osobám zbytečně způsobovala potíže. Podle nové právní úpravy neplatnost v zásadě 

nastane, jen pokud si to oprávněná osoba přeje, což ve výsledku může znamenat 

příznivější následek nejen pro osobu oprávněnou, ale i pro všechny dotčené osoby. 

V důsledku toho je posílena i právní jistota, jelikož uplynutím lhůty je postaveno najisto, 

že právní jednání vyvolává a i do budoucna bude vyvolávat právní následky. 

Nutno dodat, že rozpor se zákonem může i nadále vést k absolutní neplatnosti, 

pokud je splněna kumulativní podmínka „zjevného rozporu s veřejným pořádkem“. 

V těchto případech je již absolutní neplatnost odpovídajícím následkem, jelikož je 

ohrožen „vyšší zájem“, který musí být upřednostněn před soukromým zájmem osoby 

oprávněné namítat neplatnost. Podrobněji se absolutní neplatnosti věnuje výklad 

v kapitole 2.2.2.3. 

Ad c) Nemožností plnění, kterou uvádí Občanský zákoník z roku 2012 jako jeden 

z hlavních důvodů neplatnosti, musíme rozumět tzv. počáteční nemožnost plnění. 

Nesmí být zaměňována s následnou nemožností plnění, která nastává až po platném 

vzniku právního jednání. Následná nemožnost plnění je totiž důvodem zániku závazku.219 

V případě počáteční nemožnosti plnění se jedná o situaci, kdy plnění není možné 

poskytnout z objektivních příčin, tj. plnění musí být nemožné jak pro samotného 

dlužníka, tak i pro kohokoliv jiného.220 Vědomost stran o počáteční nemožnosti plnění je 

                                                 

218 Například u plné moci k uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu může být role notáře jako 

erudovaného odborníka nezastupitelná. 
219 Srov. § 2006 ObčZ 2012. 
220 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 28 Cdo 1316/2001. 
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přitom irelevantní.221 Nemožnost plnění musí být počáteční, tedy rozhodným okamžikem 

pro posouzení, zda se jedná o nemožnost počáteční (a nikoliv následnou), je okamžik 

nastoupení účinků právního jednání, zpravidla se jedná o dobu uzavření smlouvy.222  

Lze rozlišovat faktickou a právní nemožnost plnění. Faktickou nemožností lze 

označit „nemožnost, která se příčí přírodním zákonům… s ohledem na současný stav 

poznání vědy a techniky.“223 Jde zejména o případy zcela absurdního předmětu plnění, 

případně zániku předmětu plnění (nezastupitelné věci) před uzavřením samotné smlouvy. 

Právní nemožnost spočívá v existenci právní překážky,224 přičemž se nejedná o případ 

rozporu se zákonem. Rozlišování je nově zcela zásadní, jelikož právní nemožnost vede 

k absolutní neplatnosti bez dalšího, zatímco rozpor se zákonem jen výjimečně. Právní 

nemožnost patrně nastane pouze v případech, „kde neexistuje podle norem platného práva 

žádná možnost, že dojde ke splnění závazku.“225 

Počáteční nemožnost plnění byla standardním důvodem neplatnosti 

již za účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964, v této oblasti proto nenastaly 

prakticky žádné změny. 

Ad d) Čtvrtý z hlavních důvodů neplatnosti lze zjednodušeně označit 

jako nezpůsobilost osoby právně jednat. Nutno podotknout, že jde o několik odlišných 

situací. Zákon ve všech těchto případech chrání osoby s nedostatečnou intelektuální 

a volní vyspělostí před riziky právního styku, a to i na úkor dobré víry třetích osob.226  

Musíme rozlišovat případy, kdy jednající osoba není plně svéprávná, od situací, 

kdy osoba jedná v duševní poruše. V prvním případě jde jednak o nezletilé osoby, 

u kterých se má za to, že jsou způsobilé právně jednat jen v takovém rozsahu, 

                                                 

221 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 8. 2013, sp. zn. 32 Cdo 3414/2012. 
222 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 202. ISBN 978-80-7357-395-9. 
223 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 732. ISBN 978-80-7502-003-1. 
224 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2789/2007. 
225 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2088. ISBN 978-80-7400-529-9. 
226 Tamtéž, s. 2093. 
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který odpovídá rozumové a volní vyspělosti přiměřené jejich věku227 (částečně svéprávné 

osoby), jednak o osoby omezené ve svéprávnosti, které jsou způsobilé právně jednat jen 

v rozsahu, ve kterém nebyla jejich svéprávnost omezena (osoby omezené 

ve svéprávnosti).  

Ve druhém případě jde o jakoukoliv osobu postiženou duševní poruchou, 

tedy osobu částečně svéprávnou, osobu omezenou ve svéprávnosti nebo osobu plně 

svéprávnou. Duševní poruchou se rozumí „takový duševní stav, ve kterém nemůže 

jednající rozeznat obsah a podstatu svého jednání.“228 Jedná se o stav omezující nebo 

vylučující schopnost posoudit následky svého jednání a schopnost své jednání 

ovládnout.229  

Občanský zákoník z roku 1964 posuzoval otázku svéprávnosti až na drobné 

odchylky stejně, přičemž právní jednání neplatné z důvodu nezpůsobilosti sankcionoval 

absolutní neplatností. Otázka následků jednání „nezpůsobilých“ osob podle Občanského 

zákoníku z roku 2012 je sporná. Z čistě teoretického hlediska se i zde jedná o zdánlivé 

právní jednání, neboť vůli zde projevuje osoba neschopná právně jednat, tedy absentuje 

právně relevantní vůle.230 Tuto koncepci ale zákonodárce neakceptoval. Níže uvidíme, 

že k tomu patrně měl jisté důvody. 

Co se týče právního jednání nezletilců, v doktríně převažuje názor, že následkem 

právního jednání nezletilého (ač k takovému jednání nebyl způsobilý) je absolutní 

neplatnost, ledaže zákon stanoví výjimku (§ 31 a násl. ObčZ 2012). Neplatnost je sice 

jasně stanovena na ochranu zájmů určité osoby, ale v daném případě se jedná o zjevný 

rozpor s veřejným pořádkem, jelikož platnost takového jednání by byla v rozporu 

se základními východisky ústavního pořádku, jenž poskytuje primární ochranu zájmům 

nezletilých.231 

                                                 

227 Nutno podotknout, že i nezletilá osoba se může stát plně svéprávnou v případě emancipace (§ 37 ObčZ 

2012) nebo uzavřením manželství (§ 30 odst. 2 ObčZ 2012). 
228 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2095. ISBN 978-80-7400-529-9. 
229 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 2. 

vyd. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 248. ISBN 978-807-4001-086. 
230 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 207. ISBN 978-80-7357-395-9. 
231 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 191. ISBN 978-807-4783-265. 
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 V případě právních jednání osob omezených ve svéprávnosti a osob jednajících 

v duševní poruše část doktríny232 opět dovozuje, že následkem je absolutní neplatnost, 

jiní autoři233 naopak uvádějí, že následkem je neplatnost relativní. Pro absolutní 

neplatnost se argumentuje tím, že není důvod zacházet z pohledu neplatnosti s těmito 

osobami jinak než s nezletilými, protože také jde o osoby sociálně zranitelné a bylo by 

v rozporu se základními východisky právního řádu, abychom často jen náhodný výsledek 

jejich chování posuzovali jako platné právní jednání.234 

S kategorickým závěrem o absolutní (či relativní) neplatnosti se nelze ztotožnit. 

Pokud by zákonodárce skutečně měl úmysl sankcionovat veškeré uvedené případy 

absolutní neplatností, učinil by nezpůsobilost právně jednat dalším důvodem absolutní 

neplatnosti (§ 588 ObčZ 2012), eventuálně by právní jednání sankcionoval zdánlivostí. 

Tak tomu ale není, a proto lze za určitých podmínek uvažovat i o následku relativní 

neplatnosti. Ani kategorický závěr o neplatnosti relativní není příliš přesvědčivý, protože 

nelze vyloučit, že v konkrétním případě budou naplněny podmínky absolutní neplatnosti 

(§ 588 ObčZ 2012). 

Absolutní neplatnost může být za určitých okolností zcela nepřiměřenou sankcí. 

Může tomu tak být v případě, že zájem nezletilého nebude v daném případě zásadní nebo 

dokonce pokud právní jednání bude nezletilému nikoli na újmu, ale ve prospěch. U osob 

omezených ve svéprávnosti dokonce zákon výslovně znemožňuje prohlásit právní 

jednání za neplatné, nepůsobí-li dotčené osobě (tj. opatrovanci) újmu.235  

I v případě momentální duševní nezpůsobilosti si lze představit situaci, kdy je 

sankce absolutní neplatnosti krajně nevhodná. Jako příklad lze uvést scénář, kdy osoba A 

uzavřela smlouvu v přechodné duševní nezpůsobilosti, ale smlouva je pro ni v zásadě 

výhodná. Druhé smluvní straně (osobě B) by v případě „nevýhodného obchodu“ stačilo 

                                                 

232 Srov. např. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 2094. ISBN 978-80-7400-529-9 nebo MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník 

– velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 743. ISBN 978-80-7502-003-1. 
233 Srov. např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: 

komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 159. ISBN 

978-80-7201-918-2. 
234 Srov. např. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 2094. ISBN 978-80-7400-529-9 nebo MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník 

– velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 743. ISBN 978-80-7502-003-1. 
235 Srov. § 65 odst. 1 ObčZ 2012.  
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prokázat, že osoba A byla nezpůsobilá, v důsledku čehož by smlouva byla absolutně 

neplatnou. Osoba B by tak ve skutečnosti mohla činit jenom proto, aby se z nevýhodné 

smlouvy „vyvázala“. Jak jsme ale již uvedli, účelem a smyslem zákona je zde chránit 

osobu nezpůsobilou, tedy chráněn má být zájem osoby A, a to případně i na úkor osoby 

B. V uvedeném scénáři tomu tak ale zjevně není. 

Relativní neplatnosti jakožto následku právního jednání nezpůsobilé osoby je 

vyčítáno, že je-li osoba nezpůsobilá k určitému právnímu jednání, pak je problematické 

dovozovat, že je způsobilá dovolat se jeho neplatnosti.236 To ale zásadní problém nečiní, 

protože námitku relativní neplatnosti může uplatnit zákonný zástupce nezletilce 

či opatrovník osoby omezené ve svéprávnosti nebo, jedná-li se o osobu přechodně 

duševně nezpůsobilou, po odpadnutí překážky (duševní poruchy) tak může učinit sama 

tato osoba. Důležité v těchto případech každopádně bude, zda dotčená osoba bude vůbec 

mít možnost námitku relativní neplatnosti uplatnit.237 Patrně lze očekávat, že to může být 

rozhodující faktor, proč se soud v konkrétním případě přikloní k absolutní neplatnosti.  

Lze tedy shrnout, že následkem nezpůsobilosti právně jednat může být 

jak absolutní, tak i relativní neplatnost. Absolutní neplatností budou sankcionovány 

případy zjevného rozporu s veřejným pořádkem, zejména jednání nezletilých (ledaže 

se uplatní výjimka podle ustanovení § 31 až 37 ObčZ 2012). Soudy budou nuceny 

přistupovat individuálně ke každému konkrétnímu případu a budou muset uvážit, zda se 

jedná o neplatnost absolutní či relativní. I když lze očekávat (i s ohledem na dosavadní 

praxi), že převažovat bude neplatnost absolutní, lze hodnotit kladně, že soudy již nebudou 

limitovány sankcí absolutní neplatnosti za jakýchkoliv okolností.  

Ad e) Dalším typickým důvodem neplatnosti je rozpor s požadavkem formy. 

Je nezbytné rozlišovat, zda je forma právního jednání předepsána zákonem nebo ujednána 

stranami.  

                                                 

236 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2094. ISBN 978-80-7400-529-9. 
237 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 136. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
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Porušení formy stanovené zákonem sankcionoval Občanský zákoník z roku 1964 

absolutní neplatností.238 Nová právní úprava přináší zásadní změnu, jelikož nedodržení 

zákonem stanovené formy může vést k absolutní nebo relativní neplatnosti, případně 

právní jednání zůstane platným. V tomto ohledu se analogicky uplatní stejný postup, 

jaký se aplikuje na případy rozporu se zákonem. Právní jednání tak zůstane platným 

navzdory nedodržení formy, pokud smyl a účel zákona (tj. zákona nařizujícího určitou 

formu) neplatnost nevyžaduje. V opačném případě bude právní jednání neplatné, 

ale pouze relativně. Absolutní neplatnost může nastat, pouze pokud je forma stanovena 

také s ohledem na veřejný pořádek. 

Vhodným rozlišovacím kritériem se zdá být účel, pro který je konkrétní zákonná 

forma stanovena. V doktríně se lze setkat s celou řadou „funkcí“ zákonem stanovené 

formy.239 Nejvýznamnější je patrně tzv. zajišťovací funkce právního jednání, kdy je 

forma stanovena „za účelem zajištění bezpečnosti právního styku v zájmu třetích osob 

nebo ve veřejném zájmu a vytvoření jasných vztahů.“240 V těchto případech jde o ochranu 

veřejného pořádku, proto například ústní smlouva o převodu nemovitosti bude nadále 

absolutně neplatná. Na druhou stranu, účel předepsané formy nemusí být zásadní, 

například pokud jde pouze o funkci důkazní nebo lze-li účelu dosáhnout i jinak. 

V takových případech právní jednání obstojí. V případě porušení formy stanovené 

zákonem již Nejvyšší soud ČR jednou judikoval, že právní jednání je navzdory rozporu 

se zákonem platné.241 

Formu právního jednání může stanovit také ujednání stran. V doktríně se lze setkat 

s argumentací242, že následkem porušení ujednané formy má být absolutní neplatnost. 

Odůvodněním je, že ustanovení § 1758 ObčZ 2012 stanoví, že dohodnou-li se strany, 

že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato 

                                                 

238 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 225. ISBN 978-80-7357-395-9. 
239 Funkce varující, zajišťovací, důkazní, kontrolní atd. Blíže srov. např. ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a 

Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1382. ISBN 978-80-

7478-370-8. 
240 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 745. ISBN 978-80-7502-003-1. 
241 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014. 
242 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2099. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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forma dodržena. Účastníci smlouvy tím „vyjadřují […] vůli být vázáni jednáním 

provedeným právě a pouze v této sjednané formě, a naopak nechtějí být vázáni.”243 

Převážná část doktríny244 se ztotožňuje s opačným názorem, tedy že následkem 

porušení ujednané formy je stejně jako za účinnosti původní právní úpravy relativní 

neplatnost. S tím se lze ztotožnit. Ujednaná forma právního jednání závisí zcela na vůli 

jednajících osob, proto by jejich vůle měla být respektována jako rozhodující kritérium 

i v případě úvahy o následku jejího porušení a „nevnucovat“ stranám absolutní neplatnost. 

Navzdory dikci ustanovení § 1758 ObčZ 2012 platí, že podmínky absolutní neplatnosti 

jsou taxativně stanoveny výhradně v ustanovení § 588 ObčZ 2012 a v případě porušení 

ujednání o formě právního jednání tyto podmínky prakticky nelze naplnit. Zde nedochází 

k rozporu se zákonem (a stěží by porušení soukromého ujednání stran ohledně formy 

mohlo zasáhnout do veřejného pořádku). Patrně lze také vyloučit případ zjevného rozporu 

s dobrými mravy, protože v případě porušení ujednané formy se jedná o lex specialis. 

Nelze také přehlédnout ani dikci ustanovení § 588 odst. 2 ObčZ 2012, kde se mluví 

v souvislosti s porušením ujednané formy o možnosti „namítnout“ neplatnost. 

V doktríně se dále objevil názor, že je i zde nezbytné zkoumat „smysl a účel 

ujednání stran“ (ohledně formy), v důsledku čehož by možným následkem nedodržení 

ujednané formy mohlo být i zachování platnosti právního jednání. Oporu v zákoně 

má ale pouze zkoumání smyslu a účelu zákona a nikoliv ujednání stran. Případná analogie 

se jeví jako nadbytečná i z důvodu, že strany mohou zpětně přistoupit ke konvalidaci 

(§ 582 odst. 1 ObčZ 2012) a docílit tak zcela stejného následku (tj. platnosti od počátku). 

Nutno podotknout, že konvalidace „doplněním formy“ zdaleka není 

bezproblémová. Sporná je jak možnost konvalidace absolutně neplatného právního 

jednání (viz výklad v kapitole 2.2), tak i praktické fungování tohoto institutu (například 

pokud „zpětně“ přechází vlastnické právo, jak to bude s odpovědností za škodu 

                                                 

243 Tamtéž. 
244 Srov. např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: 

komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 140. ISBN 

978-80-7201-918-2; FORST, Adam. Písemná forma dle nového občanského zákoníku - pouze zdánlivá 

formalita. Právní rádce. 2014, č. 11, s. 24. 
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na věci245). Problematické dále je, že strany tak mohou učinit bez jakékoliv lhůty. Existuje 

zde také riziko zneužití (například antedatací smlouvy). 

Jakousi obdobu částečné neplatnosti představuje pravidlo týkající se situace, 

kdy více právních jednání je spojených do „jediného“ jednání. Jednotlivá právní jednání 

na sobě nejsou nijak závislá, a proto nedostatek formy vyžadované pro některé z nich 

nepůsobí neplatnost ostatních. 

Sluší se doplnit, že namítat nedostatek formy ujednané stranami (popřípadě 

vyžaduje-li formu zákon v části čtvrté) lze jen do doby, kdy dojde k plnění. Lze tedy 

mluvit o možnosti „konvalidace splněním“246. To je rozdíl oproti původní právní úpravě, 

která pouze v ustanovení § 455 ObčZ 1964 stanovila, že poskytnuté plnění není 

bezdůvodným obohacením (obdobně § 2997 ObčZ 2012).  

 Lze uzavřít, že v případě rozporu právního jednání s formou stanovenou zákonem 

může být následkem relativní nebo absolutní neplatnost, případně i platnost právní 

jednání navzdory rozporu se zákonem. Pokud jde ale o porušení smluvního ujednání 

o formě, musíme se přiklonit k názoru, že jediným možným následkem je relativní 

neplatnost.  

Ad f) Posledním z hlavních důvodů neplatnosti je omyl. Otázku omylu lze označit 

za jednu z nejkomplikovanějších z celé nauky o právním jednání,247 proto zabývat se 

institutem omylu podrobně není možné. 

Omylem rozumíme situaci, kdy „něčí subjektivní představa je v rozporu 

s objektivní skutečností.“248 Sama skutečnost, že právně jednající osoba se mýlí, není 

dostatečným důvodem pro to, aby právní jednání bylo neplatné. Právně relevantní je 

pouze omyl splňující určité kriteria. Teorie třídí omyl podle různých kritérií249, z hlediska 

                                                 

245 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 138. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
246 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 748. ISBN 978-80-7502-003-1. 
247 Tamtéž, s. 752. 
248 Tamtéž, s. 755. 
249 Srov. např. tamtéž, s. 756-758. 
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neplatnosti je relevantní rozlišení na omyl o rozhodující okolnosti (podstatný omyl) 

a omyl o vedlejší okolnosti (nepodstatný omyl).  

Podstatný omyl je důvodem neplatnosti pouze za splnění stanovených podmínek. 

V první řadě se musí týkat „rozhodující okolnosti“. Zde se a contrario z ustanovení § 584 

odst. 1 ObčZ 2012 dovozuje, že se musí jednat o nikoli vedlejší okolnost (o které ani 

strany neprohlásily, že je rozhodující), tedy musí jít o podstatnou neboli hlavní složku 

právního jednání.250 Podstatnou složkou je jednak esenciální součást právního jednání, 

bez které by konkrétní právní jednání nemohlo existovat, jednak i (jinak nepodstatná) 

složka, o které ale smluvní strany ujednaly, že v konkrétním případě je podstatnou.251  

Další podmínkou je, aby omyl byl takové intenzity, že by mýlící se osoba 

k právnímu jednání nepřistoupila, kdyby byla o svém omylu věděla.252 Poslední 

podmínkou je, aby mýlící se osoba byla v omyl uvedena druhou smluvní stranou. Právě 

tato podmínka představuje změnu oproti původní úpravě, podle které postačovala 

nedbalostní vědomost druhé strany.  

Druhým typem omylu je tzv. omyl vyvolán lstí. U tohoto druhu omylu je 

irelevantní, zda se jedná o omyl v hlavní nebo vedlejší okolnosti, nýbrž postačí, že omyl 

byl vyvolán lstí druhé smluvní strany. Lest lze chápat jako aktivní vyvolání omylu druhé 

strany nebo situaci, kdy je již existující omyl vědomě druhou stranou zneužit. 

Nutno dodat, že i v případě, že omyl vyvolala osoba třetí, je za původce omylu 

považována druhá smluvní strana, a to pokud se na činu třetí osoby podílela anebo o něm 

alespoň nedbalostně věděla.  

                                                 

250 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 142. ISBN 978-80-

7201-918-2; nebo LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 2103. ISBN 978-80-7400-529-9. 
251 Tradičně se v doktríně rozlišují čtyři podstatné okolnosti: omyl v právním důvodu (error in negotio), 

omyl v totožnosti osoby, vůči níž jednající projevuje svou vůli (error in persona), omyl v totožnosti 

předmětu (error in corpore) a omyl v podstatné vlastnosti předmětu (error in qualitate). 
252 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 142. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
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Vzhledem k tomu, že neplatnost je v případě omylu stanovena za účelem ochrany 

mýlící se osoby, je následkem (stejně jako za účinnosti Občanského zákoníku z roku 

1964) relativní neplatnost. Možnost dovolat se relativní neplatnosti je však vyloučena, 

pokud si omyl způsobí osoba z převážné části sama. Jedná se o otázku tzv. omluvitelnosti 

omylu, kterou jako podmínku dovodila judikatura již za účinnosti původní právní 

úpravy.253 

Určité nejasnosti vyvolává otázka, zda následkem omylu by neměla být absolutní 

neplatnost. Lze se setkat s názorem, že pro mýlícího se je absolutní neplatnost 

„nejadekvátnější ochranou“.254 Tento názor lze ale odmítnout, jelikož, jak již bylo 

zmíněno v souvislosti s bezprávní výhrůžkou, pro dotčenou osobu může být následek 

absolutní neplatnosti ještě škodlivější nežli samotná platnost. Pokud zákon chce 

poskytnout postižené osobě adekvátní ochranu, musí jí dát na výběr, zda si přeje právní 

jednání zachovat či nikoliv. 

K absolutní neplatnosti dále vede úvaha, že alespoň některé případy omylu jsou 

zároveň jednáním v rozporu s dobrými mravy. Pokud je rozpor s dobrými mravy 

„zjevný“, odpovídající sankcí je absolutní neplatnost. S touto úvahou ale také nelze 

souhlasit. Bylo by v první řadě nesmyslné, pokud by byl stejně závažný (ne-li závažnější) 

zásah do autonomie vůle, jakým bezpochyby bezprávná výhrůžka je, sankcionován 

mírnějším následkem (relativní neplatností).255 Na vztah omylu a „zjevného“ rozporu 

s dobrými mravy lze jednoduše nahlížet tak, že v případě omylu se jedná o lex specialis. 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že následkem právně relevantního omylu 

je shodně s původní právní úpravou relativní neplatnost právního jednání. 

2.2.2.2 Relativní neplatnost 

Občanský zákoník z roku 2012 upouští od taxativního výčtu případů relativní 

neplatnosti a naopak relativní neplatnost stanovuje jako obecné pravidlo. Pokud tedy 

                                                 

253 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002. 
254 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, s. 1421. ISBN 978-80-7478-370-8. 
255 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 769. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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nastane některý z důvodů neplatnosti právního jednání a zároveň nejsou naplněny 

taxativní podmínky absolutní neplatnosti, následkem bude neplatnost relativní. Výrazně 

se tak upřednostňuje neplatnost relativní, stává se primárním následkem, pokud není 

v nejzávažnějších případech vada právního jednání sankcionována absolutní neplatností.  

Podle Občanského zákoníku z roku 2012 může oprávněná osoba vznést námitku 

relativní neplatnosti. Nová dikce vzbuzuje pochybnosti, zda se má i nadále jednat 

o hmotněprávní úkon, nebo zda se nově jedná o námitku procesní povahy. Část doktríny 

se přiklání k názoru, že se jedná pouze o změnu terminologie a „námitka neplatnosti“ 

je nadále hmotněprávní jednostranné adresné právní jednání.256 Tomuto závěru odpovídá 

důvodová zpráva, která jednak opakovaně zaměňuje „námitku“ relativní neplatnosti 

a „dovolání se“ relativní neplatnosti,257 jednak námitku relativní neplatnosti výslovně 

označuje za „hmotněprávní úkon“.258 Upřednostnění tohoto výkladu je vhodné zejména 

z důvodu, že by se zachovala použitelnost dosavadní judikatury ohledně dovolání se 

relativní neplatnosti. Je třeba dodat, že teorie ani praxe na nutnost změny uvedeného 

pojetí nijak zvlášť neupozorňovala.259  

Nicméně nelze ignorovat dikci ustanovení § 586 ObčZ 2012, ze které lze dovodit 

procesní povahu námitky relativní neplatnosti. Pokud by tento výklad prosadil, dovolat 

se relativní neplatnosti by bylo možné pouze v soudním řízení, a to přímo žalobou 

na určení nebo procesní námitkou proti (již podané) žalobě, především žalobě 

na plnění.260 Neznamená to však, že by se jednalo o čistě procesní úkon. Na rozdíl 

například od „námitky promlčení“ má „námitka relativní neplatnosti“ hmotněprávní 

dopad. Jde ale o to, že by jí bylo možné učinit výhradně v soudním řízení. 

                                                 

256 Srov. např. MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-

654. Praha: Leges, 2014, s. 776. ISBN 978-80-7502-003-1. 
257 Srov. např. § 714 odst. 2 ObčZ 2012. 
258 Důvodová zpráva k § 586 až 588 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
259 SPÁČIL, Jiří. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 5, s. 174. 
260 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 150. ISBN 978-80-

7201-918-2. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Je samozřejmé, že dovolání se relativní neplatnosti má praktický význam 

především v soudním řízení, přesto důsledky „nového“ pojetí by byly nepříznivé. 

Především by se zcela zbytečně zatěžovaly soudy určovacími žalobami tam, kde by dosud 

nebylo vůbec potřebné zahajovat řízení. Osobě oprávněné domáhat se relativní 

neplatnosti by totiž hrozilo, že pokud „námitku“ neučiní procesně, uběhnutím promlčecí 

lhůty (pro uplatnění námitky) ztratí efektivní možnost ochrany. Lze proto očekávat, že 

judikatura bude spíše preferovat zachování přístupu z doby účinnosti původní právní 

úpravy. 

Občanský zákoník z roku 2012 výslovně neupravuje časové omezení práva 

namítat relativní neplatnost právního jednání, i když návrh zákona z roku 2009 časové 

omezení upravoval261, přičemž se jednalo o prekluzi262 v jednoroční subjektivní 

a dvouroční objektivní lhůtě. Nezůstane než opět aplikovat dosavadní judikaturu 

a analogicky dovozovat, že (i když je to z pohledu teorie problematické) jde o právo 

podléhající promlčení v obecné promlčecí lhůtě. Lze se setkat i se zařazením práva 

namítat relativní neplatnost pod práva majetková263 (jako tzv. kreační oprávnění), 

na základě čehož by pak promlčení bylo nezpochybnitelné. 

Pokud se tedy uplatní pravidlo dovozené za původní právní úpravy, tedy že právo 

namítat relativní neplatnost se promlčuje v obecných promlčecích lhůtách, vzniká otázka 

ohledně uplatnění subjektivně určeného počátku běhu promlčecí lhůty (§ 619 ObčZ 

2012). Objektivní lhůta běží jen pro práva majetková a právo namítat relativní neplatnost 

za majetkové právo nelze bezvýhradně považovat.264 

Pokud by promlčecí lhůta běžela ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla 

o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, případně kdy se o nich 

                                                 

261 Srov. § 593 návrhu občanského zákoníku předloženého Ministerstvem spravedlnosti České  

republiky na zasedání vlády dne 27. dubna 2009. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__duben_2009_.pdf. 
262 HANDLAR, Jiří. Právní následky porušení smluvní formy právních úkonů v civilním právu de lege lata 

a de lege ferenda. Právní rozhledy. 2010, č 18, s. 648. 
263 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 777. ISBN 978-80-7502-003-1. 
264 Srov. ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona 

s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, s. 263. 

ISBN 978-80-7201-687-7. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__duben_2009_.pdf
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dozvědět měla a mohla, mohlo vést ke značné nejistotě ohledně možnosti „zneplatnit“ 

právní jednání. V teorii se však zatím neobjevuje názor, že by mělo dojít v tomto směru 

k jakékoliv změně. Lze tedy očekávat, že právo namítnout relativní neplatnost se bude 

i nadále promlčovat ve lhůtě tří let, která plyne od okamžiku, kdy bylo právně jednáno.265  

Osobou oprávněnou namítat neplatnost je (shodně s předchozí úpravou) osoba, 

jejíž zájmy mají být chráněny, tedy zpravidla subjekt právního jednání, případně i osoba 

třetí. Je tedy potřebné zkoumat, čí zájem v konkrétním případě neplatnost chrání, protože 

pouze tato osoba může relativní neplatnost namítat.  

Občanský zákoník z roku 2012 stanoví, že právo namítat neplatnost právního 

jednání nemá ten, kdo neplatnost způsobil (§ 579 odst. 1 ObčZ 2012, první část věty). 

Jelikož se předpokládá jen pouhé „způsobení“ neplatnosti, znamená to, že se i nadále 

nevyžaduje zavinění. Za účinnosti ustanovení § 40a ObčZ 1964 bylo zřejmé, že toto 

pravidlo je aplikovatelné pouze na případy relativní neplatnosti.266 Nová dikce ustanovení 

naznačuje, že by se toto pravidlo mohlo aplikovat na neplatnost obecně (absolutní 

i relativní). Absolutní neplatnost ale nastává přímo ze zákona, a proto i v případě 

vyloučení možnosti „namítat neplatnost“ by soud musel k absolutní neplatnosti přihlížet 

z úřední povinnosti. Absolutní neplatnost dále zásadně zasahuje do veřejných zájmů, 

proto je zde „vyšší zájem“ na tom, aby soud shledal neplatnost právního jednání 

bez ohledu na to, kdo neplatnost způsobil. Uvedené pravidlo lze proto patrně aplikovat 

pouze na případy relativní neplatnosti. K tomu závěru se přiklání i důvodová zpráva267 

a část doktríny268.  

Ani aplikovatelnost na případy relativní neplatnosti není bezproblémová. 

Občanský zákoník z roku 2012 pozitivně vymezuje osoby oprávněné namítat relativní 

neplatnost (§ 586 odst. 1 ObčZ 2012). To by mohlo vést též k závěru, že § 579 odst. 1 

                                                 

265 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. 2. Vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 75. ISBN 978-80-7478-013-4. 
266 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1668/2000. 
267 Důvodová zpráva k § 574 až 579 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
268 Srov. např. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 2072. ISBN 978-80-7400-529-9. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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ObčZ 2012 nelze na případy relativní neplatnosti vůbec aplikovat.269 Správnějším se jeví 

výklad, že zákon vymezuje osoby oprávněné namítat relativní neplatnost jak pozitivně, 

tak i negativně, a nezbývá než obě ustanovení aplikovat v souladu s jejich podstatou 

a smyslem. Přístup, který navrhuje doktrína, je následující: „Závěr, že osoba dotčená 

vadou právního jednání není oprávněna neplatnost namítnout, by měl být vyhrazen pouze 

případům, kdy je odepření možnosti dovolat se neplatnosti slučitelné s povahou příslušné 

vady a důvodů, pro které tato vada neplatnost právního jednání působí, a kdy jednání 

zatížené takovou vadou může ve vztahu k dotčenému účastníkovi obstát jako jednání 

ve svých důsledcích platné…“270 V určitých případech tedy aplikace pravidla 

o nemožnosti namítat relativní neplatnost z důvodu jejího způsobení musí být 

vyloučena,271 ale jinak je pravidlo na případy relativní neplatnosti v zásadě aplikovatelné. 

Jiný závěr se zřejmě uplatní v případě uplatňování výhody z neplatného právního 

jednání (§ 579 odst. 1 ObčZ 2012, druhá část věty). Nemožnost uplatnit pro sebe výhodu, 

způsobí-li někdo neplatnost právního jednání, se zřejmě vztahuje jak na relativní, 

tak i na absolutní neplatnost. Výhody z neplatného právního jednání mohou spočívat 

zejména v nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Občanský zákoník z roku 2012 

však pro tento případ obsahuje zvláštní pravidlo (§ 2998 ObčZ 2012), proto uvedené 

pravidlo plní spíše funkci „pojistky“ pro obtížně předvídatelné případy.272  

2.2.2.3 Absolutní neplatnost 

Podstata absolutní neplatnosti podle Občanského zákoníku z roku 2012 zůstala 

nezměněná, proto lze v této části odkázat na výklad v kapitole 2.2. Ke změnám došlo 

ve vymezení důvodů způsobujících absolutní neplatnost. Lze zhodnotit, že zatímco 

původní právní úprava vycházela z pojetí, že v případě následku neplatnosti se jedná 

                                                 

269 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 125. ISBN 978-80-

7201-918-2.  
270 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2074. ISBN 978-80-7400-529-9. 
271 Např. způsobení neplatnosti ujednání zástavní smlouvy, které je v rozporu § 1315 ObčZ 2012 (dikce 

„společným přičiněním“), nebo případ omylu vyvolaného lstí za současného „přičinění se“ dotčené osoby 

atd. 
272 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 714. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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v první řadě o neplatnost absolutní, ledaže zákon stanoví jinak, podle nové právní úpravy 

je absolutní neplatnost již pouze výjimečnou sankcí, kdy zásah do autonomie vůle je 

odůvodněn vážným narušením „vyššího“ zájmu.  

Občanský zákoník z roku 2012 rozeznává pouhé tři důvody absolutní neplatnosti: 

a) zjevný rozpor s dobrými mravy, 

b) rozpor se zákonem za podmínky zjevného narušení veřejného pořádku a  

c) počáteční nemožnost plnění.273 

Ad a) Není zcela zřejmé, zda v případech rozporu obsahu a účelu právního jednání 

s dobrými mravy došlo v souvislosti s novou právní úpravou ke změně. Původní úprava 

sankcionovala absolutní neplatností právní jednání, které „se příčí dobrým mravům“ (§ 39 

ObčZ 1964). Naproti tomu Občanský zákoník z roku 2012 jednak v ustanovení § 580 

stanoví, že „[n]eplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům“, jednak 

v ustanovení § 588 odst. 1 sankcionuje absolutní neplatností právní jednání, „které se 

zjevně příčí dobrým mravům“. Z odlišné formulace uvedených ustanovení lze dovozovat, 

že „prostý“ rozpor s dobrými mravy vede toliko k relativní neplatnosti, zatímco „zjevný“ 

rozpor k neplatnosti absolutní.  

Za „zjevný“ lze označit takový rozpor s dobrými mravy, který je „jednoznačně 

patrný, takže každá osoba průměrně rozumná (§4) rozpor s dobrými mravy jednoduše 

rozpozná, nemusí nic zvlášť zkoumat…”274 Podle jiného názoru nemá být měřítkem 

zjevnosti průměrně rozumná osoba. Osobou, které se má jevit závěr o právním posouzení 

věci zjevný, je „objektivní posuzovatel při aplikaci práva, tedy soud.“275 Závěr o rozporu 

s dobrými mravy je zjevný tehdy, když je pro soud „očividný, jednoznačný, 

když nevyžaduje žádnou diskusi o sporných otázkách.“276 Jako příklad se uvádí shoda 

všech členů senátu odvolacího soudu na tom, že věc je jasná.277 

                                                 

273 Srov. § 588 ObčZ 2012. 
274 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 190. ISBN 978-807-4783-265. 
275 PULKRÁBEK, Zdeněk. „Zjevný“ v občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2015, č. 1, s. 3. 
276 Tamtéž. 
277 Tamtéž. 
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Další možností je požadavek zjevnosti vnímat jako „imanentní součást“ rozporu 

s dobrými mravy,278 protože „je-li rozpor s dobrými mravy rozporem se základními 

zásadami mravního řádu demokratické společnosti, pak tento rozpor musí být hrubý.“279 

Proto není-li dána „zjevnost“, nenastal ani rozpor s dobrými mravy. Důsledkem tohoto 

názoru je, že rozpor s dobrými mravy může být sankcionován pouze absolutní neplatností. 

Opět se lze setkat i s názorem opačným, podle kterého „zjevnost“ je pouhá kvalita 

poznání, nikoli intenzita rozporu s dobrými mravy.280 Požadavek zjevnosti proto 

nevypovídá nic o tom, zda k rozporu s dobrými mravy došlo či nikoliv. 

Upřednostnit bychom měli výklad, podle kterého musí být rozpor s dobrými 

mravy zjevný z pohledu soudu. Důvodem, proč zákonodárce zavedl požadavek 

„zjevnosti“, je zřejmě posílení právní jistoty jednajících osob. Jelikož se v případě 

rozporu s dobrými mravy jedná o výklad a aplikaci krajně neurčitého právního pojmu, 

rozhodnutí o neplatnosti zde do velké míry závisí na uvážení soudců. Subjektivní pohled 

soudců je možné korigovat právě tak, že bude vyžadováno jejich jednoznačné 

přesvědčení o tom, že právní jednání je v rozporu s dobrými mravy. Absolutní neplatnost 

je totiž závažným zásahem do autonomie vůle, a proto by měla být omezena výhradně 

na případy, kdy je právní posouzení věci jasné. Nelze ale vyloučit, že na jiných místech281 

zákona je pojem „zjevný“ potřebné vyložit jako „jevící se jasný průměrné rozumné 

osobě“, ale tak tomu zde není, zde jde čistě o právní posouzení věci, a to náleží soudu. 

Tento názor je v souladu se zásadou in favorem negotii, jelikož minimalizuje četnost 

případů absolutní neplatnosti. 

Důvodová zpráva neuvádí, že by úmyslem zákonodárce měla být změna koncepce 

rozporu právního jednání s dobrými mravy. Je tomu tak patrně z důvodu, že původní 

návrh ustanovení § 580 ObčZ 2012 (dříve § 527) pojem „zjevně“ obsahoval.282 Z této 

verze návrhu Občanského zákoníku z roku 2012 by jednoznačně vyplývalo, že právní 

                                                 

278 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 721. ISBN 978-80-7502-003-1. 
279 Tamtéž. 
280 PULKRÁBEK, Zdeněk. „Zjevný“ v občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2015, č. 1, s. 3. 
281 Např. v ustanovení § 2605 odst. 1 ObčZ 2012 se mluví o „zjevných“ vadách díla. 
282 Srov. § 527 návrhu občanského zákoníku předloženého Ministerstvem spravedlnosti České republiky 

na zasedání vlády dne 27. dubna 2009. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__duben_2009_.pdf. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Navrh_obcanskeho_zakoniku__duben_2009_.pdf
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jednání buď je (zjevně) v rozporu s dobrými mravy (v důsledku čehož je absolutně 

neplatné), nebo jde o právní jednání platné. Žádná třetí možnost by nepřicházela v úvahu. 

Relativní neplatnost jako možný následek rozporu s dobrými mravy navíc 

vyvolává u některých autorů pochybnosti. Pokud by rozpor s dobrými mravy byl 

sankcionován relativní neplatností, vedlo by to k tomu, že „v případě nedovolání se 

relativní neplatnosti, by veřejná moc (soud) autoritativně ukládala nemravné povinnosti, 

a co více, v rámci výkonu rozhodnutí by nemravná ujednání i vynucovala státním 

donucením!“283 Dobré mravy jsou navíc krajním korektivem pro případ, kdy jednání 

nemůže obstát pro rozpor s určitými hodnotami, pro výrazně nepřiměřené 

či nespravedlivé následky. Odpovídajícím právním následkem je proto zde neplatnost 

absolutní.284  

Pokud bychom ale měli odmítnout následek relativní neplatnosti v případech 

„prostého“ rozporu s dobrými mravy a požadavek „zjevnosti“ uplatňovat již 

při zkoumání, zda je právní jednání vůbec v rozporu s dobrými mravy, vedlo 

by to nevyhnutelně k závěru, že případy jinak sankcionované relativní neplatnosti 

by se prakticky nahradily platným právním jednáním. „Prostý“ rozpor s dobrými mravy 

by tedy neměl na platnost právního jednání vliv. To by bylo zcela v rozporu se zněním 

ustanovení § 580 ObčZ 2012. 

Lze shrnout, že jelikož institut dobrých mravů chrání zejména soukromý zájem 

„obětí“ nemravného právního jednání,285 relativní neplatnost by měla být patřičným 

následkem, a to alespoň v hraničních případech, kdy rozpor s dobrými mravy není 

„zjevný“. V určitých případech by relativní neplatnost dokonce „oběti“ nemravného 

právního jednání prospívala. Konkrétně by tomu tak bylo, pokud by se osoba v důsledku 

(absolutní) neplatnosti dostala ještě do horší situace než při zachování platnosti 

smlouvy.286 Lze dodat, že relativní neplatností sankcionují rozpor s dobrými mravy 

                                                 

283 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 785. ISBN 978-80-7502-003-1. 
284 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2087. ISBN 978-80-7400-529-9. 
285 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1489. ISBN 978-80-7478-370-8. 
286 PETROV, Jan. Neplatnost právních jednání. Bulletin advokacie. 2011, č. 3, s. 42. 
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i některé ze zahraničních právních řádů, například Rakousko.287 

I když relativní neplatnost jakožto možný následek rozporu s dobrými mravy 

připouštíme, nelze vyloučit, že soudní praxe bude k rozporu s dobrými mravy přistupovat 

„postaru“: buď bude rozpor s dobrými mravy shledán, následkem čehož bude absolutní 

neplatnost, nebo rozpor s dobrými mravy shledán nebude a právní jednání bude tudíž 

platné. Je pravděpodobné, že neurčitý pojem „dobrých mravů“ nebude judikatura chtít 

komplikovat dalším neurčitým kritériem „zjevnosti“. Nicméně vzhledem k rozdílné dikci  

ustanovení § 580 a § 588 ObčZ 2012 nelze s takovým postupem souhlasit.  

Ad b) Jak již bylo uvedeno, primárním následkem rozporu se zákonem se nově 

stala relativní neplatnost. Podmínkou je, aby smysl a účel porušeného ustanovení 

vyžadoval neplatnost právního jednání (blíže viz kapitola 2.2.2.1).  

Na druhém místě je pak nezbytné odpovědět na otázku, zda právní jednání 

(odporující zákonu) zjevně narušuje veřejný pořádek. Zákon tedy musí být porušen 

v takové intenzitě, že to zasahuje nejen soukromý zájem určité osoby, ale „zjevně“ i zájem 

vyšší, tj. „zachování stěžejních základů právního řádu v demokratické společnosti, 

na kterých je třeba bezvýhradně trvat.“288  

Veřejný pořádek je obdobně jako dobré mravy neurčitým právním pojmem a jeho 

vymezení vždy závisí na konkrétních okolnostech. Důvodová zpráva pouze orientačně 

uvádí, že „veřejný pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží 

právní základy společenského řádu zdejší společnosti.“289 Je potřebné si ale uvědomit, 

že veřejný pořádek musíme chápat v soukromoprávním významu,290 tj. „restriktivně tak, 

aby lidská svoboda byla dotčena co nejméně […] [h]ovoříme proto o soukromoprávní 

zásadě nezbytného minima veřejného pořádku v soukromém právu.“291 

                                                 

287 Blíže srov. MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-

654. Praha: Leges, 2014, s. 784. ISBN 978-80-7502-003-1. 
288 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, s. 125. ISBN 978-807-4783-265. 
289 Důvodová zpráva k §1 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
290 Srov. DÜRR, Christoph. Veřejný pořádek a absolutní neplatnost právního jednání. [online]. [cit. 2015-

03-09]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-

jednani-94268.html. 
291 TELEC, Ivo. Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem. Právní rozhledy. 2004, č. 5, s. 165. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-jednani-94268.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/verejny-poradek-a-absolutni-neplatnost-pravniho-jednani-94268.html
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Výklad pojmu „zjevně“ zde vyvolává obdobné výkladové těžkosti jako v případě 

„zjevného“ rozporu s dobrými mravy. Opět se lze ptát, zda pojem „zjevně“ míří 

na intenzitu rozporu s veřejným pořádkem, nebo zda má být rozpor s veřejným pořádkem 

„jednoznačně patrný“ (z pohledu „průměrně rozumné osoby“ nebo soudu).  

O něco jednodušší (oproti dobrým mravům) je pak otázka „prostého“ narušení 

veřejného pořádku (neboli „nezjevného“ narušení veřejného pořádku). Jak již bylo 

uvedeno, na otázku „zjevného“ narušení veřejného pořádku odpovídáme až ve fázi, kdy 

jsme již dospěli k závěru, že právní jednání je v rozporu se zákonem a zároveň smysl 

a účel zákona vyžaduje neplatnost, tj. právní jednání je již „minimálně“ relativně 

neplatné. Zda je v této situaci právní jednání kromě toho zároveň i v jiném rozporu 

s veřejným pořádkem nežli zjevném, je proto irelevantní. Veřejný pořádek není chápán 

jako samostatný důvod neplatnosti, ale pouze jako měřítko intenzity rozporu se zákonem.  

Lze tedy shrnout, že podmínkou absolutní neplatnosti pro rozpor právního jednání 

se zákonem je v první řadě skutečnost, že smysl a účel zákona neplatnost vyžaduje. 

Druhou (kumulativní) podmínkou je, že právní jednání zjevně narušuje veřejný pořádek. 

Otázkou pro judikaturu zůstává, jak se vypořádat s pojmem „zjevný“ (v této části lze 

odkázat na výklad výše). 

Ad c) Absolutní neplatností je sankcionována také počáteční nemožnost plnění. 

Jedná se o jediný případ absolutní neplatnosti, kterým se Občanský zákoník z roku 2012 

neliší od předchozí právní úpravy. Na rozdíl od rozporu se zákonem a rozporu s dobrými 

mravy, je zde absolutní neplatnost zcela jednoznačně jediným možným následkem. 

Výklad týkající se počáteční nemožnosti plnění byl již podán v kapitole 2.2.2.1. 
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2.2.2.4 Shrnutí možných následků jednotlivých důvodů neplatnosti 

Na tomto místě je vhodné shrnout dosavadní dílčí závěry o možných následcích 

jednotlivých důvodů neplatnosti (příp. zdánlivosti) v přehledné tabulce:  

 

 

Vada právního jednání 

 

Následek podle  

ObčZ 2012 

 

Následek podle 

ObčZ 1964 

Absence skutečné, svobodné nebo  

vážné vůle 

zdánlivost 
absolutní 

neplatnost 

Neurčitost nebo nesrozumitelnost zdánlivost 
absolutní 

neplatnost 

Rozpor s dobrými mravy (prostý) relativní neplatnost absolutní 

neplatnost292 
Zjevný rozpor s dobrými mravy absolutní neplatnost 

Rozpor se zákonem (prostý) platnost 
absolutní 

neplatnost293 

Rozpor se zákonem, přičemž smysl a účel 

zákona vyžaduje neplatnost 

relativní neplatnost absolutní 

neplatnost 

Rozpor se zákonem, přičemž smysl a účel 

zákona vyžaduje neplatnost, za 

současného zjevného narušení veřejného 

pořádku 

 

absolutní neplatnost 

 

absolutní 

neplatnost 

                                                 

292 Zákon nerozlišoval mezi prostým a zjevným rozporem s dobrými mravy. 
293 Nutno ale uvést, že již za účinnosti původní úpravy se judikatura ve vybraných případech přiklonila k 

zachování platnosti právního jednání v případě rozporu se zákonem. Srov. např. rozsudek velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 

ve věci porušení ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ. 
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Vada právního jednání Následek podle  

ObčZ 2012 

Následek podle 

ObčZ 1964 

 

 

Nezákonné určení množstevního, 

časového, územního nebo jiného rozsahu 

1) platnost294 

nebo 

2) relativní nebo 

absolutní neplatnost295 

(příp. částečná) 

nebo 

3) moderace296  

(tj. platnost) 

 

absolutní 

neplatnost 

(příp. částečná) 

Počáteční nemožnost plnění absolutní neplatnost 
absolutní 

neplatnost 

 

Nezpůsobilost právně jednat 
1) absolutní neplatnost 

nebo 

2) relativní neplatnost 

 

absolutní 

neplatnost 

 

Nedodržení formy stanovené zákonem 

1) platnost 

nebo 

2) relativní neplatnost 

nebo 

3) absolutní neplatnost 

 

absolutní 

neplatnost 

Nedodržení formy ujednané stranami relativní neplatnost 
relativní 

neplatnost 

Omyl relativní neplatnost 
relativní 

neplatnost 

  

                                                 

294 V případě, že smysl a účel porušeného ustanovení nevyžaduje neplatnost. 
295 V případě, že soud nepřistoupí k moderaci. Viz výklad v kapitole 2.2.2. 
296 Srov. § 577 ObčZ 2012. 
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2.2.3 Odpovědnost za škodu způsobenou neplatností 

Jak již bylo uvedeno výše, pokud si strany podle neplatného právního jednání něco 

plnily, jsou si navzájem povinny (bez ohledu na zavinění) vydat poskytnuté plnění 

na základě zásad o bezdůvodném obohacení. Jinou otázkou je, zda strana (eventuálně více 

stran) v souvislosti s neplatností právního jednání odpovídá za škodu. I v této oblasti došlo 

v důsledku rekodifikace ke změnám. 

Vznik povinnosti náhrady škody může nastat bez ohledu na to, zda již došlo 

k plnění nebo ne. Podle Občanského zákoníku z roku 1964 platilo, že pokud v důsledku 

zaviněné (tj. alespoň ve formě nedbalosti) neplatnosti právního jednání vznikla škoda, 

nastupuje odpovědnost podle obecných pravidel.297 Tak jako v jiných případech 

subjektivní odpovědnosti za škodu, pojmovými znaky je vznik škody, protiprávní čin, 

příčinná souvislost mezi škodou a protiprávním činem a zavinění.298 Podmínkou 

uplatnění nároku dále je, aby osoba domáhající se náhrady škody „důvěřoval[a] 

bez zanedbání obvyklé péče v platnost právního úkonu.”299  

Občanský zákoník z roku 2012 upravuje institut náhrady škody za způsobení 

neplatnosti právního jednání v ustanovení § 579 odst. 2, přičemž se zjevně inspiroval 

nikoli původní úpravou Občanského zákoníku z roku 1964, ale ustanovením § 268 ObchZ 

založeném na objektivní odpovědnosti300. 

Za účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964 byla odpovědnost za způsobení 

neplatnosti považována za odpovědnost deliktní.301 Nová úprava již patrně je 

co do povahy odpovědností smluvní. Jednak samotný § 268 ObchZ odkazoval právě 

na úpravu smluvní odpovědnosti302, jednak důvody, pro které jsou stanovena pravidla 

                                                 

297 Tzn. podle ustanovení § 415 a §420 a násl. ObčZ 1964. 
298 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 246. ISBN 978-80-7357-395-9. 
299 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 143. ISBN 978-807-3574-680. 
300 DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník. Komentář. Díl IV. Praha: Polygon, 2002, s. 3289.  

ISBN 80-7273-071-1. 
301 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 246. ISBN 978-80-7357-395-9. 
302 Srov. ale právní názor, podle kterého se ani za účinnosti § 268 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

v posledním znění, nejednalo o smluvní odpovědnost (blíže srov. POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 1284. ISBN 978-80-7357-491-8). 



72 

 

smluvní odpovědnosti (užší vztah důvěry mezi stranami atd.), jsou dány již zahájením 

jednání o smlouvě, nikoliv až okamžikem jejího uzavření.303 

Předpokladem vzniku povinnosti k náhradě škody podle Občanského zákoníku 

z roku 2012 je v prvním řadě neplatnost právního jednání. Může se jednat o neplatnost 

absolutní nebo relativní. V případě relativní neplatnosti právního jednání se nabízí otázka, 

zda se poškozená osoba může domáhat náhrady škody i v případě, že relativní neplatnost 

nenamítne. V doktríně304 se lze setkat s názorem, že tomu tak je. Jak jsme ale již uvedli 

v kapitole 2.2, právní jednání se až do okamžiku námitky relativní neplatnosti „považuje“ 

za platné. Pokud připustíme nárok na náhradu škody i v tomto případě, popíráme tím 

povahu tohoto institutu jakožto následku způsobení „neplatnosti“, protože neplatnost 

jako taková nastává až uplatněním příslušné námitky. Do té doby je předmětné jednání 

považováno za platné (byť se patrně jedná o fikci), proto v případě, že neplatnost není 

„aktivována“ námitkou oprávněné osoby, nelze považovat tuto podmínku za splněnou. 

Pasivně legitimovanou osobou může být nepochybně smluvní strana. Neplatnost 

právního jednání ale může případně způsobit i jiná osoba, která sama není smluvní 

stranou. V doktríně se vyskytuje názor, že i tuto osobu je možné žalovat na základě 

ustanovení § 579 odst. 2 ObčZ 2012.305 Podle opačného názoru třetí osoby na základě 

daného ustanovení neodpovídají, protože by to bylo v rozporu s relativním účinkem 

obligací, mohou ale odpovídat podle pravidel deliktní odpovědnosti (§ 2909 a § 2010 

ObčZ 2012).306 Pokud ustanovení § 579 odst. 2 ObčZ 2012 užívá pojem „strana“, lze 

souhlasit s posléze uvedeným názorem, tedy že ustanovení se vztahuje výhradně na strany 

obligačního vztahu a třetí osoby mohou odpovídat pouze podle deliktní odpovědnosti. 

Co se týče osoby aktivně legitimované, opět jde především o smluvní stranu 

(poškozenou osobu). Také jiné osoby mohou být aktivně legitimovány ať již s ohledem 

                                                 

303 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 718. ISBN 978-80-7502-003-1. 
304 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 2075. ISBN 978-80-7400-529-9. 
305 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1437. ISBN 978-80-7478-370-8. 
306 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 714. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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na dosavadní obchodněprávní judikaturu307 nebo za pomoci analogie s ustanovením 

§ 2913 odst. 1 ObčZ 2012.308 Poškozené osobě se nahrazuje škoda, kterou by neutrpěla, 

kdyby nespoléhala na možnost uzavřít platnou smlouvu.309 

Nejzásadnější novinkou je, že podmínkou nároku již není zavinění. Je však 

v souladu s principy spravedlnosti, abychom přičitatelnost způsobení neplatnosti 

v některých případech omezili a analogicky aplikovali liberační důvody smluvní 

odpovědnosti (§ 2913 odst. 2 ObčZ 2012). Odpovědnost je kromě toho vyloučena, pokud 

poškozená osoba se na neplatnosti sama podílela svou vědomostí, přesněji řečeno310 

postačí, pokud osoba věděla o závadě, která neplatnost způsobila, nikoli o neplatnosti 

právního jednání jako takové. 

Lze tedy shrnout, že předpoklady odpovědnosti za způsobení neplatnosti jsou: 

neplatnost právního jednání, způsobení neplatnosti pasivně legitimovanou osobou, vznik 

škody, kauzální nexus (mezi neplatností a škodou) a nevědomost oprávněné osoby 

o neplatnosti.311  

2.3 Relativní neúčinnost 

Relativní neúčinnost je dalším institutem, který bývá běžně řazen do výčtu následků 

vad právního jednání.312 „Vada“ právního jednání zde ale nespočívá v chybějících 

náležitostech právního jednání, ale v tom, že právní jednání (po obsahové stránce) 

zkracuje věřitele. Jedná se tedy o institut, který se svým speciálním účelem značně 

odlišuje od ostatních následků vad právního jednání. Účelem relativní neúčinnosti je 

chránit věřitele před (formálně bezvadným) právním jednáním dlužníka, které zkracuje 

uspokojení jeho vykonatelné pohledávky. Nutno podotknout, že pojem „dlužník“ soudní 

praxe vykládala (a patrně bude vykládat) široce, a proto lze odporovat nejen právnímu 

                                                 

307 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1675/2005. 
308 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 

Leges, 2014, s. 717. ISBN 978-80-7502-003-1. 
309 Tamtéž. 
310 Tamtéž. 
311 Tamtéž, s. 716. 
312 Např. HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 105. ISBN 978-80-7357-633-2 nebo FIALA Josef a Milan 

KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 177-178. ISBN 

978-80-7357-395-9. 
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jednání (hlavního) dlužníka, ale rovněž právnímu jednání ručitele a dalších osob, které 

jsou z důvodu akcesorické a subsidiární povinnosti zavázány uspokojit pohledávku 

věřitele.313 

Zcela odlišná od jiných následků vad právního jednání je i podstata relativní 

neúčinnosti. Institut relativní neúčinnosti dává věřiteli možnost domáhat se, aby soud 

určil, že právní jednání nemá vůči němu (věřiteli) právní účinky.314 Právní jednání tak 

ztrácí pouze určitou vlastnost (účinnost) vůči konkrétní osobě (případně osobám), jinak 

vůči třetím osobám nadále vyvolává stejné účinky jako bezvadné právní jednání. 

Účinností právního jednání rozumíme vlastnost právního jednání vypovídající o tom, 

zda právní jednání vyvolalo, respektive je způsobilé vyvolat právní následky, tj. vznik, 

změnu nebo zánik práv a povinností.315 V případě relativní neúčinnosti tedy účinnost 

jakožto vlastnost právního jednání ve vztahu k věřiteli absentuje. Relativní neúčinnost 

na rozdíl od neplatnosti nepůsobí erga omnes a nemá žádný vliv na existenci ani platnost 

právního jednání. 

V teorii316 se lze setkat s názorem, že konstrukce relativní neúčinnosti jakožto 

následku vady právního jednání není jediná možná. Účelem tohoto institutu není rušení 

účinků právního jednání, konstrukce relativní neúčinnosti jako následku vady právního 

jednání jenom pomáhá vysvětlit zvláštní právní následek stanovený zákonem. Proto lze 

relativní neúčinnost chápat i jinak, a to jako „právo na uspokojení z toho, co ušlo 

z dlužníkova majetku, nebo na peněžitou náhradu“,317 to vše bez vlivu na samotné právní 

jednání. Nicméně judikatura a převážná část doktríny pojímá relativní neúčinnost jako 

„absenci účinků právního jednání ve vztahu k věřiteli“318 a nelze očekávat, 

že by v souvislosti s novou právní úpravou došlo ke změně tohoto pojetí. Nadále je proto 

namístě označovat relativní neúčinnost jako možný následek vad právního jednání. 

                                                 

313 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 31 Cdo 870/99, uveřejněný pod č. 52/2000 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
314 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 163. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
315 Tamtéž, s. 162. 
316 Srov. PULKRÁBEK, Zdeněk in MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. 

Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 787 a násl. ISBN 978-80-7502-003-1. 
317 Tamtéž, s. 793. 
318 Tamtéž. 
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Relativní neúčinnosti se lze dovolat pouze prostřednictvím soudu, a to buď přímo 

(odpůrčí žalobou) nebo, jak doktrína upozorňuje, také odpůrčí námitkou319 v řízení 

o žalobě, kterou proti věřiteli podala osoba, která by jinak (v řízení o odpůrčí žalobě) byla 

pasivně legitimovanou stranou. Cílem odpůrčí žaloby je dosažení pravomocného 

rozhodnutí soudu, které věřitel může použít jako exekuční titul vůči osobě odlišné 

od dlužníka a uspokojit tak svoji pohledávku na majetku vyvedeném dlužníkem.  

Odlišný je tedy i vznik relativní neúčinnosti, protože ta v zásadě nenastává přímo 

ze zákona ani hmotněprávním jednáním osoby. Nutno dodat, že se lze setkat i s relativní 

neúčinností právního jednání, která nastane ex lege, a to například v případě dohody 

neopomenutelného dědice s dědici ze závěti, zkrátí-li se tím věřitelé320. 

Je-li právní jednání neplatné, nelze podle dosavadní judikatury ani jen zkoumat 

případnou relativní neúčinnost.321 Vzájemný vztah relativní neúčinnosti a neplatnosti je 

tedy řešen tak, že se upřednostňuje neplatnost. V doktríně se lze setkat i s názorem 

opačným, tedy že relativní neúčinnost a neplatnost nejsou v konfliktu a věřitel by měl mít 

na výběr mezi dovoláním se neplatnosti a neúčinnosti.322 

Právní jednání zkracující věřitele vede k neplatnosti, je-li prokázáno, že úmyslem 

obou smluvních stran bylo dosáhnout výsledku, jenž odporuje zákonu.323 Shodný úmysl 

stran (tj. úmysl zkrátit věřitele dlužníka) by se ale v soudním řízení prokazoval velmi 

obtížně, proto se vyvinul institut relativní neúčinnosti, který poskytuje věřitelům 

v mimoinsolvenčních věcech324 účinnější ochranu (podmínky jsou oproti neplatnosti 

méně přísné). 

                                                 

319 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 164. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
320 Srov. § 1654 odst. 2 ObčZ 2012. 
321 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 31 Cdo 417/99, uveřejněný v časopise Soudní 

judikatura číslo 10, ročník 2000, pod číslem 104; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 21 

Cdo 1811/2000, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2001, pod číslem 134. 
322 PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 383. 
323 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 1998, sp. zn. 31 Cdo 542/98, uveřejněný pod č. 34/1999 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
324 Pro insolvenční řízení právní úprava Občanského zákoníku z roku 2012 neplatí. 
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Institut relativní neúčinnosti podle Občanského zákoníku z roku 2012 navazuje 

na úpravu odporovatelnosti podle Občanského zákoníku z roku 1964. Nutno podoktnout, 

že inspiračním zdrojem byla jiná právní úprava, a to propracovanější úprava odpůrčího 

řádu z roku 1931.325 Kromě změny terminologie nová právní úprava poskytuje 

podrobnější úpravu a přináší některé věcné změny. Relativní neúčinnost podle důvodové 

zprávy nadále zůstává právní institucí doplňkovou vzhledem k významu institutu 

neplatnosti.326 S ohledem na „oslabení“ případů neplatnosti lze ale očekávat, že relativní 

neúčinnost může nabýt na významu.327  

Aby se věřitel mohl s úspěchem domáhat neúčinnosti právního jednání vůči své 

osobě, musejí být splněny určité podmínky. Základní podmínkou je, aby věřitel měl 

za dlužníkem v okamžiku odporovaného právního jednání pohledávku, přičemž tato 

pohledávka musí být nejpozději v době podání odpůrčí žaloby vykonatelnou. 

Vykonatelnou je pohledávka, která je způsobilým exekučním titulem, tj. právním 

důvodem, na jehož základě je možné právo nuceně vykonat.328 Zde lze shledávat změnu 

oproti dikci ustanovení § 42a ObčZ 1964, kde se sice mluvilo o „vymahatelnosti“329, 

nicméně požadavkem podle soudní praxe byla vykonatelnost pohledávky alespoň v době 

rozhodování soudu (o podané odpůrčí žalobě).330 Nově z dikce ustanovení § 589 ObčZ 

2012 a hlavně z možnosti učinit tzv. výhradu vykonatelnosti (srov. § 593 ObčZ 2012) 

lze dovozovat, že věřitel může žalovat, až když je jeho pohledávka vykonatelná, nicméně 

ještě před tím může učinit prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu výhradu 

vykonatelnosti, čímž zabrání marnému uběhnutí lhůty k dovolání se neúčinnosti. 

Další podmínkou je, že pohledávka věřitele nebyla uspokojena nebo byla 

uspokojena jen zčásti a v důsledku zmenšení majetku dlužníka věřitel ani nemůže 

                                                 

325 Čl. III. zákona č. 64/1931 Sb. 
326 Důvodová zpráva k §589 až 599 ObčZ 2012. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
327 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 21, s. 755. 
328 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 167. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
329 Vymahatelnou pohledávkou rozumíme pohledávku, která se stala splatnou (dospělou), ale zatím není 

vynutitelná státní mocí. 
330 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001, uveřejněný pod č. 

64/2002 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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dosáhnout uspokojení své pohledávky.331 Pokud ale dlužník má majetek, který postačuje 

k tomu, aby se z něj věřitel uspokojil, nejedná se o zkrácení pohledávky. Ke „zkrácení“ 

věřitele tedy musí skutečně dojít, nepostačí pouhá způsobilost právního jednání zkrátit 

věřitele.332 

Právní jednání dlužníka musí dále spadat pod jednu z taxativně uvedených 

skutkových podstat. Počet skutkových podstat se oproti původní úpravě na první pohled 

rozšířil, ve skutečnosti došlo pouze jen k jejich propracování a drobným úpravám. 

Podle povahy právního jednání dlužníka lze skutkové podstaty členit na právní jednání 

vyžadující úmysl (dlužníka) zkrátit věřitele,333 právní jednání spočívající v mrhání 

majetkem334 a právní jednání bezúplatné335. Některé zvláštní skutkové podstaty jsou 

upraveny na dalších místech Občanského zákoníku z roku 2012.336 Stejně jako právní 

jednání bude posuzováno i opomenutí, kterým dlužník pozbyl majetkové právo 

nebo kterým jiné osobě vůči sobě vznik, zachování nebo zajištění jejího práva majetkové 

povahy způsobil. Podle toho, o kterou skutkovou podstatu se jedná, jsou stanoveny další 

podmínky dovolání se neúčinnosti (vědomost druhé strany, lhůta). 

Relativní neúčinnosti se může věřitel dovolat vůči tomu, kdo s dlužníkem právně 

jednal, případně vůči tomu, kdo z právního jednání dlužníka nabyl prospěch. Dovolat se 

neúčinnosti lze i vůči univerzálnímu právnímu nástupci337 a za určitých podmínek i vůči 

singulárnímu nástupci338 dlužníka. 

Na základě úspěšné odpůrčí žaloby, tj. vyslovením relativní neúčinnosti, může 

věřiteli vzniknout právo na uspokojení z „ušlého“ majetku, právo na odpovídající 

náhradu,339 případně právo na náhradu škody340.  

                                                 

331 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Vyd. 2. Praha: Linde, 2013, s. 166. ISBN 978-80-

7201-918-2.  
332 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 21, s. 748. 
333 Srov. § 590 odst. 1 písm. a) až c) ObčZ 2012. 
334 Srov. § 590 odst. 2 ObčZ 2012. 
335 Srov. § 591 ObčZ 2012. 
336 Např. § 2181, 2354 nebo 1964 ObčZ 2012. 
337 Srov. § 594 odst. 1 ObčZ 2012. 
338 Srov. § 594 odst. 2 ObčZ 2012. 
339 Srov. § 595 odst. 1 ObčZ 2012. 
340 Srov. § 596 ObčZ 2012. 
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Lze shrnout, že podstatou institutu relativní neúčinnosti není sankcionovat vady 

právního jednání, přesto se zcela běžně mezi následky vad právního jednání zařazuje.341  

Jeho jediným účelem je umožnit uspokojení věřitele za stanovených podmínek. 

Jelikož tento institut nevyvolával vážnější problémy v praxi, nelze očekávat v souvislosti 

s novou úpravou zásadní posuny v judikatuře. Na druhou stranu Pulkrábek upozorňuje342, 

že mnohé otázky byly v soudní praxi řešeny v rozporu s tradičním pojetím relativní 

neúčinnosti a nová úprava je proto příležitostí dosavadní výklad revidovat.  

2.4 Jiné následky vad právního jednání 

Dosud uvedené instituty nejsou jedinými možnými následky vad právního jednání. 

S jinými následky se lze setkat v dnes již neplatném Občanském zákoníku z roku 1964 

či v pouze v teoretické rovině. Jak níže uvidíme, je zde také prostor pro úvahu, 

zda Občanský zákoník z roku 2012 nerozšiřuje okruh možných následků. V kapitole 3 

uvidíme další možné následky, které zná anglické právo.  

Za účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964 se za možný následek vad 

právního jednání považovalo odstoupení od smlouvy (§ 49 ObčZ 1964). Běžně institut 

odstoupení od smlouvy slouží k zcela jinému účelu (důsledek porušení smlouvy), v tomto 

případě se ale jednalo o následek vad právního jednání. Zákonodárce k tomu patrně vedla 

skutečnost, že Občanský zákoník z roku 1964 původně neupravoval institut relativní 

neplatnosti.  

Co do podstaty a důsledků se odstoupení od smlouvy jakožto následek vad 

právního jednání zásadně neodlišovalo od relativní neplatnosti. Právní jednání v obou 

případech vyvolává účinky. V obou případech oprávněná osoba může (ale nemusí) 

jednostranným adresným právním jednáním dosáhnout zmaření smlouvy s účinky 

ex tunc.  

                                                 

341 Např. HULVA, Tomáš. Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 105. ISBN 978-80-7357-633-2 nebo FIALA Josef a Milan 

KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 177-178. ISBN 

978-80-7357-395-9. 
342 PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 381. 
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Na druhou stranu lze shledávat i určité odlišnosti. Zatímco pro dovolání 

se relativní neplatnosti zákon nepředepisoval žádnou formu343, tj. mohlo být učiněno 

ústně i ohledně (obligatorně) písemného právního jednání, pro odstoupení od písemné 

smlouvy se vyžadovala písemná forma (§ 40 odst. 2 ObčZ 1964).344 Na rozdíl od relativní 

neplatnosti může od smlouvy odstoupit pouze smluvní strana, nikoliv třetí osoba. 

Právo odstoupit od smlouvy jakožto následek vad právního jednání sankcionovalo 

případy, kdy jedna strana uzavřela smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Tísní se rozumí „hospodářský, sociální nebo i psychický stav, který omezuje svobodu 

jednajícího subjektu tak, že učiní právní úkon, který by jinak neučinil.“345 Tísní lze tedy 

označit situaci, kdy osoba neprojevuje zcela svobodnou vůli, ale její svoboda vůle není 

vyloučena aktivitou jiné osoby (tj. nejedná se o bezprávní výhrůžku či fyzické násilí). 

Naopak druhá strana o ovlivnění vůle ani nemusí vědět, natož ho způsobit. Osoba dále 

musela právně jednat „za nápadně nevýhodných podmínek“. Jde o objektivní podmínku, 

kterou musíme posuzovat podle okolností případu.346 Může se jednat jak o značnou 

neekvivalentnost vzájemného plnění, tak i značně nevýhodné jiné smluvní podmínky.347 

Občanský zákoník z roku 2012 tuto úpravu nepřevzal, tudíž odstoupení 

od smlouvy již nelze za současné právní úpravy považovat za následek vad právního 

jednání. Místo ustanovení § 49 ObčZ 1964 bylo do právní úpravy zařazeno jednak 

ustanovení o lichvě348, jejímž následkem je neplatnost, a ustanovení o neúměrném 

zkrácení349.  

Následkem neúměrného zkrácení je, že zkrácená strana má možnost „požadovat 

zrušení smlouvy“. Zde se patrně nejedná o právo odstoupit od smlouvy a patrně ani 

                                                 

343 FIALA Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 236. ISBN 978-80-7357-395-9. 
344 Tamtéž, s. 274. 
345 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 6. 1998, sp. zn. I. ÚS 346/96, uveřejněný pod č. 78/1998 Usn. ve 

Sbírce nálezů a usnesení ÚS. 
346 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 1. 4. 1997, sp. zn. III.ÚS 332/96. 
347 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 3. 1993, sp. zn. 3 Cdo 47/92, publikovaný pod č. 36/1993 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
348 Srov. § 1796 ObčZ 2012. 
349 Srov. § 1793 Občz 2012. 
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o námitku relativní neplatnosti, což vyplývá jednak ze samotné dikce350, jednak z toho, 

že „obohacená strana“ má možnost doplnit plnění, čímž se platnost smlouvy zachová. 

Pokud by smlouva zanikla již učiněním námitky relativní neplatnosti či odstoupením, 

obohacená strana by tuto možnost ztratila, což je zřejmě v rozporu se smyslem a účelem 

daného ustanovení. 

V doktríně se lze proto setkat s názorem, že se nejedná ani jen o „obdobu“ institutu 

odstoupení či relativní neplatnosti, ale má se na mysli anulace smlouvy soudem.351 

Podle tohoto názoru se „právo na zrušení smlouvy“ od institutu odstoupení a relativní 

neplatnosti odlišuje konstitutivností soudního rozhodnutí,352 přičemž smlouva bude 

soudním rozhodnutím zrušena od počátku.353  

Nelze ale předem vyloučit, že na dané ustanovení bude judikatura navzdory 

nepřesné dikci nahlížet, jako na další z případů relativní neplatnosti. Na druhou stranu, 

pokud by se přes to v judikatuře prosadil závěr, že se jedná o soudní anulaci smlouvy, 

nabízí se otázka, zda právo na zrušení smlouvy lze označit za další z možných následků 

vad právního jednání. V souladu s vymezením následků vad právního jednání v kapitole 

2 je možné dojít ke kladné odpovědi. Jedná se o vadu počáteční, jelikož rozhodným 

okamžikem pro institut neúměrného zkrácení je okamžik uzavření smlouvy.354 Vada zde 

spočívá v závažné nevyváženosti práv a povinností, patrně tedy lze mluvit o speciálním 

případu rozporu s dobrými mravy. Právo na zrušení smlouvy (následek) pro neúměrné 

zkrácení (vada právního jednání) je analogickou situací jako případ neplatnosti (následek) 

pro rozpor s dobrými mravy (vada právního jednání). 

Jako další možný následek vad právního jednání lze uvést neúčinnost právního 

jednání. Na rozdíl od institutu relativní neúčinnosti se zde má na mysli neúčinnost 

právního jednání vůči všem (jinými slovy jde o „absolutní neúčinnost“). I když se v teorii 

                                                 

350 I když nutno podoktnout, že se může jednat jen o nepřesnou formulaci zákona a judikatura bude dané 

ustanovení vykládat jako případ relativní neplatnosti. 
351 ŠVESTKA Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 153-154. ISBN 978-80-7478-638-9; HULMÁK Milan a kol. Občanský zákoník 

V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721 – 2054). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 318. ISBN 978-

80-7400-535-0. 
352 Tamtéž. 
353 Tamtéž. 
354 K tomuto okamžiku se doplňuje obvyklá cena, ke stejnému okamžiku se váže vědomost zkracující 

strany, od stejného okamžiku také plyne prekluzivní lhůta atd. 
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běžně neoznačuje jako možný následek vad právního jednání, lze se s ním v judikatuře 

setkat jako s možným následkem rozporu se zákonem. Tímto následkem Nejvyšší soud 

ve své judikatuře sankcionoval některé z případů, kde absolutní neplatnost byla 

nepřiměřenou sankcí. Tak například za účinnosti Obchodního zákoníku Nejvyšší soud 

ČR rozpor se zákonem (§ 196a odst. 3 ObchZ) nesankcionoval neplatností, ale odklonil 

se od dosavadní judikatury a rozhodl, že „[n]edostatek zákonem předepsaného schválení 

smlouvy valnou hromadou nezpůsobuje – není-li předepsán souhlas předchozí – její 

neplatnost, ale pouze její neúčinnost.“355 Ani neúčinné právní jednání nevyvolává právní 

následky, ale výhodou je zhojitelnost dané vady (v uvedeném případě následným 

souhlasem valné hromady).   

                                                 

355 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. 29 Odo 996/2004. 
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3 Exkurz do anglického práva 

3.1 Obecně 

Na rozdíl od kontinentálního právního systému, do kterého patří právní řád České 

republiky, se angloamerický právní systém (nazývaný také jako systém common law356) 

vyznačuje určitými specifiky včetně oblasti, které se věnuje tato práce. Proto 

pro jednotlivé instituty českého práva je nemožné poukázat na (obsahově shodný) institut 

práva anglického. Co lze, je srovnat, jak se anglické právo vyrovnává s vadami právního 

jednání a jaké následky s nimi spojuje. 

Systém common law sice vznikl v Anglii, ale za „anglické právo“ lze v současnosti 

označit pouze právní řád Anglie a Walesu. V dalších zemích Britského společenství, 

jakož i ve Spojených státech amerických, se systém common law nadále uplatňuje, 

byť s určitými odchylkami. Jednotlivé common law jurisdikce se nicméně nadále 

ovlivňují a precedenty mimoanglických (nejvyšších) soudů jsou relativně silným 

argumentačním prostředkem, i když formálně nejsou pramenem anglického práva. 

Precedentní povaha soudních rozhodnutí hraje v angloamerickém systému významnou 

roli, jelikož se jedná o formální pramen práva. S tím souvisí doktrína stare decisis, 

podle které jsou soudní rozhodnutí do budoucna závazná v zásadě jak pro soud, který 

rozhodnutí vynesl, tak i pro soudy podřízené.  

Anglické právo tvoří historicky dva subsystémy: common law (zde již v užším 

smyslu) a equity. Subsystém common law byl původně aplikovaným právem, které 

se vyznačovalo taxativním výčtem žalob (tzv. writů). Tento subsystém se brzy ukázal 

jako příliš rigidní, vytvářející v konkrétních případech zřejmou nespravedlnost, proto král 

postupně ustavil Kancléřský soud („Court of Chancery“) který rozhodoval pouze 

na základě principů spravedlnosti. Právě judikatura Kancléřského soudu dala vzniknout 

druhému subsystému práva („ekvitnímu právu“), který lze vnímat jakou určitou „korekci“ 

či vylepšení subsystému common law. Subsystém ekvity se neobrací proti subsystému 

common law („equity follows the law“), pouze jej zdokonaluje. Soudnictví ve věcech 

                                                 

356 Pojem „common law“ má hned několik významů podle toho, v jaké souvislosti se používá. V této práci 

jej užíváme ve dvojím smyslu. V širším smyslu jako synonymum pro angloamerický systém práva  

a ve smyslu užším jako jeden ze dvou subsystémů anglického práva (tj. „common law“ a „equity“). 
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common law a equity se nakonec sjednotilo357 a anglické soudy rozhodují o nárocích 

podle common law i equity. Z hmotněprávního hlediska má rozlišování význam dodnes, 

a to i v oblasti následků vad právního jednání. 

3.2 Následky vad právního jednání v anglickém právu 

Tuzemský institut právního jednání, jakožto institut obecného občanského práva, 

pochází z římského práva („negotium“) a v systému common law obdobná teoretická 

koncepce ani neexistuje. Proto pojem „právní jednání“ jednak nelze náležitě přeložit tak, 

aby byl zachován jeho význam, jednak neexistuje „obecný přístup“ k následkům vad 

právního jednání. Na druhou stranu jednotlivé podoby právního jednání (významné 

instituty jako například „contract“, „marriage“, „trust“ atd.) mají dlouhou tradici, když 

anglické právo ještě i dnes spoléhá na precedenty z doby středověku. Proto je možné 

popsat, jaké následky vad právního jednání se v systému common law vyvinuly a jaká je 

jejich podstata ve srovnání s českou právní úpravou.  

Právní systém common law se v některých aspektech právního jednání odlišuje 

zcela zásadně. Jako příklad z oblasti smluvního práva lze uvést darovací smlouvu nebo 

výpůjčku. Podle českého práva se jedná o perfektní smlouvu (právní jednání) vyvolávající 

právní následky. Anglické právo by stejné chování osob neuznávalo jako právní jednání 

a bylo by soudně nevymahatelné, protože v obou případech chybí protiplnění 

(„consideration“).358 Smlouvu, jakožto nejfrekventovanější typ právního jednání, 

anglické právo totiž chápe zásadně jinak. Kromě pojmových znaků právního jednání 

(srov. kapitolu 2.1) se vyžaduje buď dostatečné protiplnění („sufficient 

consideration“359), nebo alespoň kvalifikovaná forma (tzv. „deed“360). 

Obdobně pro institut vad právního jednání je obtížné hledat paralelu v anglickém 

právu. Vady právního jednání chápeme jako počáteční nedostatky právního jednání, 

jejichž následkem je, že právní jednání nevyvolává zamýšlené právní následky 

                                                 

357 The Judicature Act 1873, The Judicature Act 1875. 
358 PEEL, Edwin. The law of contract. Vyd. 13. London: Sweet & Maxwell, 2011, s. 74. ISBN 978-1-

84703-921-7. 
359 Chappell & Co Ltd v Nestle Co Ltd [1960] AC. 
360 Blíže k této formě právní jednání srov. Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989, 

v aktuálním znění. 
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(resp. vyvolávat může, ale nemusí). Samozřejmě i anglické právo se s počátečními 

nedostatky právního jednání musí určitým způsobem vypořádat. 

Rozdíl mezi anglickým a českým právním řádem v oblasti následků vad právního 

jednání dobře ilustruje institut omylu. Omyl („mistake“) je v anglickém právu součástí 

složité doktríny plné často až protichůdných precedentů.361 Je zřejmé, že doktrína omylu 

má v anglickém právu zcela jiné postavení a mnohé z případů „omylu“ sankcionuje české 

právo jinou cestou, avšak obdobným následkem. Například sdílený omyl co do existence 

předmětu smlouvy („res extincta“ jakožto podtyp „common mistake“362) lze dost dobře 

vysvětlit za pomoci institutu počáteční nemožnosti plnění, případně na vzájemný omyl 

(„mutual mistake”363) lze nahlížet jako na chybějící objektivně seznatelný konsenzus 

smluvních stran. 

Relativně ucelenou oblastí smluvního práva jsou tzv. „vitiating factors“. Jedná se 

o vady, které vedou (resp. mohou vést) k nepříznivým následkům, přestože byly splněny 

veškeré požadavky364 vzniku smlouvy. „Vitiating factors“ lze tedy označit 

jako „okolnosti způsobující neplatnost smlouvy“. Jedná se zejména o: nedostatek 

způsobilosti k právnímu jednání („mental incapacity“), omyl („mistake“), uvedení v omyl 

(„misrepresentation“), nezákonný nátlak („duress“), nepřípustné ovlivnění („undue 

influence“), nespravedlnost neboli doslova „jednání proti svědomí“ 

(„unconsionability“).365 Samozřejmě smlouva či jiné právní jednání může vykazovat 

i zcela jiné nedostatky jako neurčitost („uncertainty“) či rozpor se zákonem („illegality“). 

„Void“ neboli „voidness“ je prvním z možných následků vad právního jednání, 

přičemž jde o obdobu institutu absolutní neplatnosti. Jedná se o následek, který 

sankcionuje nejzávažnější nedostatky právního jednání a působí s účinky ex tunc („void 

                                                 

361 MACMILLAN, Catharine. Mistakes in Contract Law. Oxford: Hard Publishing Ltd, 2010, s. 1. ISBN 

978-1-84113-507-6. 
362 Couturier v Hastie (1856) 5 HL Cas 673. Článek 6, Sales of Goods Act 1979. 
363 Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906. 
364 V anglickém právu se jedná o nabídku, akceptaci, protiplnění a úmysl být právně vázán. Blíže srov. 

např. MCKENDRICK, Ewan. Contract law: text, cases, and materials. 4th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2010, s. 148 – 259. ISBN 978-0-19-957979-2. 
365 Výčet není taxativní, na druhou stranu jedná se o tzv. „obecné“ okolnosti způsobující neplatnost 

(„general vitiating factors“), protože jsou aplikovatelné na jakýkoliv smluvní typ. Srov. SPARK, Gareth. 

Vitiation of contracts: international contractual principles and English law. 2013, Cambridge: Cambridge 

University Press. s. 6. ISBN 978-1-107-03178-4. 
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ab initio“). Z pohledu práva se na dané právní jednání hledí, jako by k němu vůbec 

nedošlo a strany jsou si povinny vrátit plnění podle restitučních pravidel 

(„law of restitution“).366 Tento následek sankcionuje zcela výjimečné situace, 

jako například rozpor se zákonem („illegality“367) nebo nejzávažnější případy omylu 

(„mistake“368). 

Zcela zásadním důsledkem „void“ je nemožnost následného převodu vlastnického 

práva369, a to ani v dobré víře („bona fide purchaser“)370. Zde lze shledávat také 

významný rozdíl mezi „void“ a „voidable“. V případě, že smlouva je pouze „voidable“ je 

následný převod možný371 a představuje překážku možnosti dovolání se neplatnosti.372 

„Voidable“ neboli „voidability“ je do značné míry obdobou relativní neplatnosti, 

lze však shledat několik zásadních odlišností. Pokud je právní jednání „voidable“, 

vyvolává právní následky, ale oprávněná smluvní strana (a na rozdíl od české úpravy 

nikoliv třetí osoba) má možnost dovolat se neplatnosti („to avoid the contract“, doslova 

„vyhnout se smlouvě“), následkem čehož se na právní jednání zpětně hledí, jako by 

k němu nedošlo. Toto právo oprávněné smluvní strany („innocent party“) anglické právo 

označuje jako „right to rescind“ neboli „rescission“. Bohužel terminologie není jednotná, 

a to ani co se judikatury týče, proto se lze běžně setkat s tím, že „rescission“ je 

zaměňována s právem odstoupit od smlouvy, například z důvodu porušení smlouvy 

(„discharge by breach“). Tyto instituty je nutné odlišovat, jelikož pouze v případě, že 

právní jednání je „voidable“, může dojít ke zpětnému zneplatnění 

(„pro- and retrospective“373). 

 „Right to rescind“ (na rozdíl od „námitky relativní neplatnosti“) nemá žádnou 

obecnou úpravu a v každém jednotlivém případě se může lišit, a to zejména svými 

překážkami („bars to rescission“). V důsledku toho je potřebné v anglickém právu 

                                                 

366 Rover Internation Ltd v Cannon Film Sales Ltd (No3) [1989] 3 All Er 423. 
367 Srov. např. Law of Property Act 1925, článek 20. 
368 Srov. např. Bell v Lever Brothers Ltd [1932] AC 161. 
369 Ingram v Little [1961] 1 QB 31. 
370 VAN VLIET, Lars. The Transfer of Moveables in Scotland and England. Edinburgh Law Review. 2008, 

ročník 12, číslo 2, s. 173. 
371 Srov. např. White v Garden (1851) 10 CB 919. 
372 Srov. např. Oakes v Turquand [1867] LR 2 HL 325. 
373 Newbigging v Adam (1886) Ch D 582. 
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pečlivě zkoumat, o jaký konkrétní důvod neplatnosti se jedná. Až poté lze s určitostí říct, 

jaké překážky se uplatní. Mezi překážky se řadí především uplynutí lhůty („lapse 

of time“), konvalidace („affirmation“), práva třetích osob („third party rights“), 

nemožnost restituce („impossibility of mutual restitution“) nebo nespravedlnost 

(„inequity“). 

Je zřejmé, že okruh překážek je mnohem širší ve srovnání s českou úpravou. 

Velmi spornou z našeho pohledu se může jevit překážka času („lapse of time“). Právo se 

nepromlčuje v pevně stanovené lhůtě, ale dovolat následku se osoba musí v přiměřené 

lhůtě („reasonable time“).374 Soudům je tedy dán prostor, aby délka lhůty byla 

posuzována případ od případu. Konvalidaci („affirmation“) lze dovozovat 

i z konkludentního jednání,375 zejména v případech, kdy se oprávněný účastník smlouvy 

choval způsobem, ze kterého lze dovozovat vůli být smlouvou vázán.  

Některé z překážek jsou zcela specifické jen pro určitý důvod neplatnosti, jako je 

tomu například v případě „misrepresentation“ (uvedení v omyl). Kromě běžných 

překážek zde zákon376 stanoví zvláštní překážku „damages in lieu“. Tato překážka 

představuje diskreci soudu pro případ, kdy je náhrada škody za současného zachování 

platnosti napadeného právního jednání vhodnější. Netýká se však případů lstivého 

uvedení v omyl („fraudulent misrepresentation“). 

Oprávněná strana se může dovolat následku jak hmotněprávní cestou (oznámením 

druhé straně), tak procesně (prostřednictvím žaloby nebo procesní námitky). Ve zcela 

výjimečných případech anglické soudy shledaly, že „rescission“ má účinek 

i bez vědomosti druhé strany. V daném případě377 postačilo učinit veškerá dostupná 

opatření („taking all reasonable steps“). Konkrétně šlo o případ, kdy kupující zaplatil 

nekrytým šekem. Prodávající se podle soudu dovolal neplatnosti tím, že svůj záměr 

oznámil policii a automobilové asociaci. Díky tomuto závěru soud ochránil 

prodávajícího, protože tím docílil, že následné převody vlastnického práva k autu (které 

                                                 

374 Leaf v International Galleries [1950] 2 KB 86. 
375 Long v Lloyd [1958] 1 WLR 753. 
376 Misrepresentation Act 1967, section 2(2). 
377 Car and Universal Finance Co Ltd v Caldwell [1965] 1 QB 525. 
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proběhly až po dovolání se neplatnosti) byly neplatné. V konkrétním případě se 

rozhodnutí jeví jako spravedlivé, lze ale říci, že nejde o obecně uplatnitelné pravidlo.  

Se zdánlivostí se v anglickém právu v zásadě setkat nelze, protože v podstatě 

splývá co do praktických důsledků s neplatností (někdy pro „void“ se užívá také výraz 

„null and void“). Určitou výjimku představuje institut „non-marriage“ (neexistentní 

manželství) v rodinném právu. Důvody zdánlivosti nejsou taxativně stanoveny, 

ale z judikatury vyplývá, že jde o vady nejzávažnější, přičemž obzvlášť bohatá je 

judikatura týkající se zásadních vad sňatku.378 Dalším důvodem může být například 

i závažný nedostatek vůle či absolutní nedostatek věku.379 Na nutnost rozlišovat mezi 

„non-marriage“ a „void marriage“ upozorňuje soudce Park J380: zásadním rozdílem je, 

že v případě zdánlivého manželství nemůže soud vydat „decree of nullity“381, 

tj. rozhodovat o neplatnosti manželství. Zdánlivé manželství tedy na rozdíl od neplatného 

nevyvolává žádné právní následky a pro dotčené osoby to může mít závažné majetkové 

i osobnostní důsledky.382 

Dalším následkem může být, že právní jednání je nevymahatelným 

(„unenforceable“). V takovém případě právní jednání vznikne a vyvolává právní 

následky. Jakékoliv následky jsou ale soudně nevymahatelné. Může dojít pouze 

k dobrovolnému plnění smlouvy, přičemž se ale bude jednat o plnění po právu. Lze se 

setkat jednak se situací, kdy je právní jednání (smlouva) nevymahatelné absolutně, 

tj. žádnou ze smluvních stran, jednak může dojít k tomu, že smlouva bude nevymahatelná 

pouze jednou ze smluvních stran, jako je tomu typicky u vybraných právních jednání 

nezletilců383.  

V určitých případech, ve kterých by jinak byl na místě následek neplatnosti, 

judikatura dovodila, že „void“ je jako následek příliš nepříznivý. Tento případ se objevil 

ve specifické oblasti práva trustů, kde judikatura vytvořila koncept 

                                                 

378 R v Bham [1966] 1 QB 159; AAA v Ash, Registrar for England and Wales [2010] 1 FLR 1; atd.  
379 A-M v A-M [2001] 2 FLR 6. 
380 Ghandi v Patel [2002] 1 FLR 603. 
381 Vydávaný podle Matrimonial Causes Act 1973. 
382 MILLER, Gareth. When “I do” turns into “I didn’t”. The New Law Journal, 2004, Volume 154, Issue 

7116. 
383 PEEL, Edwin. The law of contract. Vyd. 13. London: Sweet & Maxwell, 2011, s. 566. ISBN 978-1-

84703-921-7. 
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tzv. vykonstruovaných trustů („automatic resulting trusts“). Tento institut si žádá 

krátkou exkurzi.  

Vytvoření trustu spočívá jednak v převedení vlastnického práva, jednak v založení 

trustu. V případě, kdy zakladatel trustu opomene podstatnou náležitost založení trustu, 

ale vlastnické právo převede řádně, dochází pouze k převodu vlastnického práva na 

zamýšleného správce trustu bez dalšího. Judikatura proto dovodila, že v tomto případě 

vzniká tzv. automatický „zpětný“ trust namísto trustu zamýšleného.384 „Zpětným“ se 

označuje proto, že obmyšleným z trustu („beneficiary“) se v tomto případě stává sám 

zakladatel trustu. Lze dodat, že o případ konverze právního jednání se v daném případě 

nejedná, protože nejsou splněny náležitosti žádného jiného právního jednání, protože 

projevené vůli jednajících osob zcela neodpovídá „vytvoření trustu ve prospěch 

zakladatele“. 

I v případech, kdy právní jednání není vadné dle pravidel subsystému common law, 

nabízí anglické právo další možnosti, jak se vypořádat s nedostatky právního jednání, 

a to prostřednictvím subsystému equity. Vesměs se jedná o konkrétní precedenty, 

ve kterých se jevilo soudcům jako spravedlivé („equitable“) vytvořit určité pravidlo, 

a doplnit tak ne vždy zcela spravedlivý systém common law.  

Prvním z takovýchto důsledků je tzv. „rectification“ (doslova „náprava“). Jedná se 

o soudní moderaci v případě, že písemný záznam smlouvy se neshoduje se skutečnou vůlí 

stran (výjimečně dokonce pouze jedné strany385). Běžně by písemný projev strany 

zavazoval (tzv. „parol evidence rule“386), ale zde soud pozmění obsah písemného 

dokumentu (za splnění všech nutných podmínek387) tak, aby odpovídal skutečné vůli, 

jinými slovy aby písemný dokument odpovídal skutečnému právnímu jednání stran.388 

Dalším z důsledků, který má původ v systému ekvity, je tzv. „refusal of specific 

performance“. Uvedený následek si nejdřív žádá vysvětlení. V anglickém právu je 

                                                 

384 Re Vandervell Trustees Ltd (No 2) [1974] EWCA Civ 7. 
385 Commissioner for the New Towns v Cooper [1995] Ch 259, CA. 
386 Jacobs v Batavia and General Plantations Trust [1924] 1 Ch 287. 
387 Blíže srov. např. MACMILLAN, Catharine. Mistakes in Contract Law. Oxford: Hard Publishing Ltd, 

2010, s. 54. ISBN 978-1-84113-507-6. 
388 Joscelyne v Nissen [1970] 2 QB 86, CA. 
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primárním následkem porušení smlouvy právo na náhradu škody („damages“), kdežto 

„order for specific performance“, tedy možnost domáhat se, aby soud uložil žalovanému 

plnit jinak než peněžitým plněním (tedy aby žalovaný musel plnit nepeněžité plnění, které 

mu smlouva ukládá), je spíše výjimečnou situací. Původně šlo o institut, který zcela 

závisel na uvážení soudu, dnes se doktrína shoduje, že pokud jsou v konkrétním případě 

splněny stanovené podmínky, bude mít žalobce na „specific performance“ v zásadě 

nárok.389  

Uvedený „nárok“ může žalobce ztratit v důsledku takových vad právního jednání, 

které sice nezpůsobují žádný z následků podle common law („void“, „voidable“ atd.), ale 

z pohledu equity se jedná o spravedlivý následek. Nejedná se zároveň o závažný zásah 

do práv žalobce, jelikož platnost samotné smlouvy a jeho právo na případnou náhradu 

škody (podle common law) zůstanou nedotčeny.390 Jako příklad z praxe lze uvést situaci, 

kdy se jedna smluvní strana dopustí omylu nikoli „neospravedlnitelného“ („unreasonable 

mistake“), v důsledku čehož je smluvní (nepeněžité) plnění pro ni obzvlášť zatěžující 

(„particularly harsh“).391   

3.3 Shrnutí 

Lze shrnout, že anglické právo do určité míry sankcionuje vady právního jednání 

obdobně jako české občanské právo. Rozlišuje neplatnost, která nastává ex lege 

a neplanost, již se musí oprávněná osoba dovolat. Neplatnost je tedy natolik významný 

právní institut, že i v common law má svoje nezastupitelné místo. 

V odlišném právním systému lze přirozeně shledávat zásadní odlišnosti. V oblasti 

neplatnosti je to zejména skutečnost, že možnost dovolat se neplatnosti je vnímána jako 

právo smluvní strany (blížící se institutu odstoupení od smlouvy) a nikoliv třetí osoby, 

dále je to počet a povaha překážek námitky neplatnosti a v neposlední řadě skutečnost, že 

jednotlivé případy relativní neplatnosti („voidability“) se od sebe odlišují, tj. neexistuje 

úprava na obecné úrovni. Co se týče zdánlivosti („non-existence“), s tou se lze 

                                                 

389 Blíže PEEL, Edwin. The law of contract. Vyd. 13. London: Sweet & Maxwell, 2011, s. 1100. ISBN 

978-1-84703-921-7. 
390 MACMILLAN, Catharine. Mistakes in Contract Law. Oxford: Hard Publishing Ltd, 2010, s. 57. ISBN 

978-1-84113-507-6. 
391 Tamplin v James (1880) LR 15 Ch D 215; Webster v Cecil (1861) 30 Beav 62. 
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v anglickém právu setkat jen zcela výjimečně, patrně pouze tam, kde byl pro tento institut 

shledán specifický praktický význam.    

Není překvapivé, že v systému založeném na soudních precedentech se objevují 

i zcela specifické následky, které jsou aplikovatelné pouze na úzký okruh případů. Nelze 

si jednoduše představit, jak by se tyto instituty (často zcela závisející na soudní diskreci) 

mohly uplatnit v české právní kultuře, lze ale vyslovit přesvědčení, že o možných 

alternativách je přínosné vědět a případně se inspirovat de lege ferenda.  

Jistou tendenci, aby soudy přistupovaly k jednotlivým případům více individuálně, 

lze zaznamenat i v českém právu. Patrné to je zejména v případě neplatnosti pro rozpor 

se zákonem, kdy je soudce nově povinen pokaždé zkoumat, zda smysl a účel porušeného 

ustanovení zákona vyžaduje neplatnost právního jednání. 
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Závěr 

 Tato práce pojednávala o problematice následků vad právního jednání. Předně byl 

vymezen pojem právního jednání a popsán doktrinální pohled na jednotlivé náležitosti 

právního jednání. V této části dospíváme k závěru, že náležitosti právního jednání jsou 

nezbytným předpokladem bezvadnosti právního jednání, avšak nejsou předpokladem 

jediným ani dostatečným. V souvislosti s tím je předložen možný pohled na pojetí 

koncepce vad právního jednání. Podstatou veškerých vad právních jednání, ať již 

spočívají v chybějících náležitostech nebo nikoliv, je jednak nedostatek dosahující takové 

intenzity, že s ním právní řád spojuje určité následky, jež jsou odlišné od následků 

zamýšlených, jednak existence nedostatku již od počátku, tj. již v okamžiku, kdy osoba 

právně jednala. 

V části zkoumající jednotlivé následky se výklad detailně zabýval tím, jaká je 

podstata zdánlivosti, ve kterých případech nastává a v jakých ohledech se liší 

od neplatnosti. Dospíváme k závěru, že výslovná úprava zdánlivosti se na jednu stranu 

jeví jako teoreticky „čistější“ pojetí, na druhou stranu z praktického pohledu nelze její 

dopad hodnotit jako pozitivní, jelikož nelze shledávat téměř žádné praktické přínosy. 

Naopak daná koncepce se spíše jeví jako samoúčelná.  

Úprava zdánlivosti jakožto obecného následku vad právního jednání vyvolává 

celou řadu rozporných názorů v doktríně, zejména v případě odlišování důsledků 

zdánlivosti a neplatnosti a v otázce tzv. „právních jednání, ke kterým se nepřihlíží“. Tyto 

zásadní doktrinální spory budou ještě řadu let vyvolávat závažnou právní nejistotu. Lze 

učinit závěr, že právní nejistota zde není „vykoupena“ jakýmikoliv podstatnými 

výhodami. Zdánlivost by měla být omezena pouze na případy, kdy má určitý praktický 

význam, jako je tomu u právní úpravy zdánlivého manželství. Takový přístup k tomuto 

institutu se uplatňuje v anglickém právu, a lze konstatovat, že daný postoj nebude 

náhodný. 

Neplatnost je bezpochyby nejvýznamnějším následkem vad právního jednání, 

protože je v praxi nejčastější a často má závažné důsledky pro postavení dotčených osob. 

Novou právní úpravu lze v této oblasti zhodnotit v zásadě kladně, jelikož se výrazně hlásí 

k celkové preferenci platnosti před neplatností, případně relativní neplatnosti 
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před neplatností absolutní. Soudům se dostává mnohem širší prostor, aby náležitě 

zhodnotily okolnosti jednotlivého případu a vadné právní jednání sankcionovaly 

přiměřeným následkem.  

Lze zhodnotit, že velmi významné změny oproti původní právní úpravě nastaly 

v pojetí rozporu právního jednání se zákonem. V tomto případě jde v podstatě o střet dvou 

základních hodnot: spravedlnosti a právní jistoty. Dosavadní právní úprava a zejména 

praxe soudů byla intenzivně kritizována převážnou části doktríny a mnohé z rozhodnutí, 

ve kterých soudy postupovaly čistě formalisticky, nelze označit za spravedlivá. Nová 

koncepce nutí soudy k tomu, aby vždy musely posoudit „smysl a účel zákona“, v důsledku 

čehož by se měly eliminovat nejzávažnější případy nespravedlivých rozhodnutí. To však 

za cenu (dá se říct dočasného) oslabení právní jistoty.  

V právu obecně platí, že není reálné dosáhnout ideální stav, kdy budou obě 

uvedené hodnoty zcela naplněny. Docházíme proto k závěru, že postup zákonodárce, 

kdy odstraňuje nespravedlnost za cenu dočasného oslabení právní jistoty, lze hodnotit 

kladně, protože jiné řešení nežli zásadní změna a razantní odmítnutí dosavadní praxe již 

zřejmě nebylo možné. Zároveň lze vyjádřit naději, že v budoucnu bude na tento zásadní 

„řez“ nahlíženo pozitivně. 

Ve výkladu o relativní neúčinnosti jsme došli k závěru, že se jedná o následek vad 

právního jednání se zcela specifickým účelem, kterým není sankcionovat vadné 

náležitosti právního jednání, ale umožnit uspokojení věřitelů, jejichž pohledávky byly 

zkráceny.  

V poslední části práce byl podán stručný výklad o následcích vad právního jednání 

v anglickém právu. Cílem exkurzu bylo poskytnout základní představu o tom, jak se 

anglické právo vyrovnává s vadami právního jednání. Jak jsme viděli, neplatnost je 

natolik významný právní institut, že i v common law má své nezastupitelné místo 

a vykazuje určitá specifika ve srovnání s českým občanským právem. Právní kultura je 

v anglickém právu výrazně odlišná, proto nelze jednoznačně říci, zda by se další, zcela 

specifické následky, které jsou aplikovatelné pouze na úzký okruh případů, efektivně 

uplatnily i v českém právním řádu. O možných alternativách je ale rozhodně dobré vědět 

a případně se inspirovat de lege ferenda.  
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Lze shrnout, že v oblasti následků vad právního jednání se za současné právní 

úpravy plně projevuje myšlenka, že stát by měl do soukromého styku občanů zasahovat 

jen ve skutečně nezbytné míře, což se nicméně netýká pouze neplatnosti a ostatních 

následků vad právního jednání. Pokud se tedy vada právního jednání dotýká pouze 

soukromých zájmů, stát by neměl vynucovat nepříznivý následek proti vůli dotčených 

osob. „Vnucení“ nechtěného následku totiž může mít pro postižené osoby ještě 

škodlivější následky. 

Závěrem nezbývá než vyslovit přání, aby tato práce přispěla k uvědomení si 

souvislostí mezi jednotlivými následky vad právního jednání a hlubšímu porozumění 

zásadních změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva. 
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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.  
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Summary 

The purpose of this master’s degree thesis is to analyze a fundamental area of Civil 

Law – the consequences of defects in legal acts. The reason for this research is that this 

area of law is of great importance mainly but not limited to the contractual obligations 

and the numerous changes introduced by the new statute, the Act No. 89/2012 Coll., 

The Civil Code, gave rise to a large number of potential issues. 

The main objective is to provide a general overview of legal consequences 

of defective legal acts in order to better understand the context and the development in this 

area. The differences between particular consequences are appropriately highlighted and, 

where relevant, the paper provides comparison with the former legislation and points out 

the significant case law. 

The paper is composed of the Introduction, three Chapters and the Conclusion. 

Chapter One is introductory and defines the concept of “legal acts” and its essentials. 

In addition, a notion of defects in legal acts is presented. 

 Chapter Two is an analysis of the various consequences of defects in legal acts. 

It is subdivided into four parts. Part One describes the new concept of non-existence 

in detail and the most disputable areas are discussed. It is argued that the concept of non-

existence, although theoretically sound, does not provide any practical benefits and all 

of the difficulties are therefore unnecessary.  

Part Two concentrates on the analysis of the invalidity and the main changes 

in this area are outlined. Subsequently, the possible consequences of specific grounds 

for invalidity are examined. It is argued that legislator has improved the concept 

of invalidity by limiting the negative consequences of invalidity to minimum.  

Part Three addresses the issue of relative ineffectiveness. It is suggested that 

the purpose of relative ineffectiveness is entirely different, i.e. not to sanction defects 

in legal acts, but to protect a creditor against unlawful conduct of a debtor. Part Four 

investigates other theoretical consequences of defects in legal acts.   
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Chapter Three illustrates the approach of English Law towards this area of law.  

Possible legal consequences of defects in legal acts are discussed and fundamental 

differences between Czech and English approach are pointed out.  

Finally, the Conclusion summarizes the most significant findings and critically 

evaluates recent changes in this area of law.  
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