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Úvod 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. upravuje v hlavě V. obecné části věnující se 

právním skutečnostem staronový institut relativní neúčinnosti. Předchozí právní úprava 

účinná do konce roku 2013 znala jeho obdobu pod pojmem odporovatelnost. V této 

práci se pokusím nastínit jeho význam v našem právním řádu jako i jeho odlišení od 

sankcí, kterými občanský zákoník postihuje vadné právní jednání.    

 První část mé diplomové práce bude pojednávat o náležitostech právního 

jednání nezbytných pro existenci platného právního jednání, které je schopné vyvolat 

předpokládané právní následky a zároveň o důsledcích, které nastupují v případě, že 

tyto náležitosti právní jednání postrádá. Bude podán výklad primárních sankcí, kterými 

právní řád postihuje vadné právní jednání. Těmito sankcemi jsou zdánlivost, neplatnost 

a neúčinnost právního jednání. Jejich vymezení a vzájemné odlišení je důležité pro 

následný rozbor samotné relativní neúčinnosti, neboť jenom platné a účinné právní 

jednání může být soudem prohlášeno za relativně neúčinné. Tato  část diplomové práce 

zároveň poukazuje na změny v právním řádu, které v souvislosti s právním jednáním a 

jeho sankcemi přinesl občanský zákoník č. 89/2012 Sb.     

 Ve druhé části této práce bude na prvním místě podán výklad o institutu 

odporovatelnosti, který znal občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Úprava odporovatelnosti 

byla právní naukou považovaná za málo funkční a pro svůj účel nedostačující, což mělo 

za následek bohatou judikaturu věnovanou výkladu stručného ustanovení § 42a ObčZ 

1964, který tento institut upravoval. Institut odporovatelnosti tak bude vymezen ve 

světle judikatury Nejvyššího soudu ČR. V návaznosti na výklad odporovatelnosti bude 

pojednáno o samotné relativní neúčinnosti, zejména s přihlédnutím k nejvýznamnějším 

změnám oproti minulé právní úpravě odporovatelnosti. Taktéž bude nastíněno, ve 

kterých případech lze očekávat aplikovatelnost judikatury věnované odporovatelnosti a 

ve kterých případech to naopak možné není.  

 

Práce byla vypracována ke dni 17.3.2014 
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1. Právní jednání 

1.1.  Pojem právní skutečnost a její druhy 

 Před tím, než přistoupím k charakteristice pojmu právního jednání, je nezbytné 

vymezit tento pojem z hlediska širších souvislostí. Právní jednání je jedním z druhů 

právních skutečností. Podle teorie práva jsou právními skutečnostmi „skutečnosti, 

s nimiž právní normy spojují vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv a povinností, 

popř. právních nároků.“1 Vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv a povinností 

označujeme jako „právní následky“. Komentář k občanskému zákoníku uvádí: „Právní 

skutečnosti jsou objektivní skutečnosti, které objektivní právo jednak bere na zřetel, 

jednak s nimi spojuje právní následky.“2      

 Právním důvodem, neboli právním titulem vzniku právních následků může být 

jednak zákon, což je případ spíše výjimečný, anebo zmíněná právní skutečnost. Pouhou 

účinností právní normy zpravidla ještě nevznikají subjektivní práva a povinnosti, nýbrž 

musí nastat okolnosti, tj. právní skutečnosti, předvídané právní normou v její hypotéze. 

Teorie práva třídí právní skutečnosti ze dvou hledisek. Prvním je jejich soulad nebo 

rozpor s objektivním právem, druhým hlediskem je prvek vůle, tedy otázka, zda jsou 

právní skutečnosti projevem vůle nebo nastávají mimovolně.3 Teorie tak rozeznává 

čtyři druhy právních skutečností, které jsou výsledkem kombinace zmíněných hledisek.

 Právní skutečností, která je projevem vůle v souladu s objektivním právem je 

právní jednání v širším smyslu. To zahrnuje jednak právní jednání fyzických a 

právnických osob v užším smyslu a dále konstitutivní právní akty orgánů veřejné moci. 

 Zbývajícími druhy právních skutečností jsou pak protiprávní jednání (projev 

vůle v rozporu s objektivním právem), právní událost (mimovolní skutečnost v souladu 

s objektivním právem) a protiprávní stav (mimovolní skutečnost, která je v rozporu 

s objektivním právem).         

 Občanský zákoník 2012 rozlišuje dvě základní kategorie právních skutečností, a 

                                                
1 BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK Jiří a GERLOCH Aleš. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 
127 
2 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1297 
3 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 
145 
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to právní jednání a právní události. Tomu odpovídá koncepce hlavy V. obecné části, 

která v úvodních dvou dílech pojednává právě o těchto druzích právních skutečností.

 Následující text se bude věnovat právnímu jednání v užším smyslu, tedy 

právnímu jednání fyzických a právnických osob.     

1.2.  Pojem právní jednání       

„Právním jednáním se rozumí takové chování osoby, subjektu práva, které je 

schopno – podle ustanovení objektivního práva – vyvolat právní následky.“4 Právní 

následky znamenají vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. Jednající chce založit,  

měnit či ukončit právní poměr, projevuje tedy svou vůli. Vůle a její projev je základem, 

musí být přítomna a náležitě projevena u každého právního jednání.5  

 Právní jednání je výrazem autonomie vůle, jedné ze základních zásad 

soukromého práva. „Autonomie vůle znamená, že každý je ve svém rozhodování 

svobodný v tom zda, s kým a ohledně jakého obsahu jedná.“6 Tato zásada je výslovně 

upravena v § 1 odst. 2 ObčZ 2012, přičemž se dále promítá i v jiných ustanoveních 

upravujících základní instituty, zejména v úpravě konceptu právního jednání. Je ovšem 

omezena jinými principy soukromého práva, které musí být rovněž respektovány, a 

mezi které patří svoboda vůle, zásada právní jistoty a také zásada dobré víry.7 Zakázané 

jsou rovněž ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se 

postavení osob. Právní jednání nerespektující tyto principy soukromého práva je vadné 

a právo je postihuje různými sankcemi podle míry závažnosti.   

 Občanský zákoník 2012 neuvádí definici právního jednání, na rozdíl od 

občanského zákoníku 1964, který v ustanovení § 34 definoval právní úkon jako „projev 

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

právní předpisy s takovým projevem spojují.“ Od roku 1951 až do účinnosti 

občanského zákoníku 2012 naše právní předpisy užívaly pojmu právní úkon, nikoli 

právní jednání, jak je tomu nyní. Tyto pojmy jsou si velmi blízké, zásadně je možné je 

v aplikační praxi zaměňovat. Občanský zákoník 2012 se vrátil k tradičnímu českému 
                                                
4 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 156 
5 tamtéž 
6 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1298 
7 tamtéž 
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právnickému pojmosloví a opustil pojem právní úkon, který byl pojmovým reliktem 

totalitního práva.8 Výraz právní úkon měl být dle důvodové zprávy k občanskému 

zákoníku č.141/1950 Sb. přístupný lidovému chápání a rovněž vyhovoval nejen řeči 

české ale i slovenštině.9       

 Občanský zákoník 2012 v ustanovení § 545 uvádí: „Právní jednání vyvolává 

právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze 

zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“ – tedy stanoví kde jsou tyto 

právní následky vyjádřeny. Tím, že na prvním místě zákon uvádí právní následky, které 

jsou v něm (právním jednání) vyjádřeny, klade důraz na vůli stran, což je projevem 

zásady autonomie vůle. Ustanovení § 545 ObčZ 2012 dále kromě právních následků 

plynoucích ze zákona také výslovně zmiňuje právní následky plynoucí z dobrých 

mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. Výklad pojmu dobrých mravů je v teorii i 

praxi ustálen, dle Ústavního soudu 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.“10 Zvyklostí se rozumí skutečnost dlouhodobě a 

pravidelně udržována v právním styku,11 zavedenou praxí stran pak rozumíme pravidlo 

zachovávané mezi konkrétními stranami.12    

1.3.  Náležitosti právního jednání      

Abychom mohli vůbec mluvit o právním jednání, je nutné aby naplňovalo 

zákonné požadavky. Občanský zákoník 2012 jich klade na právní jednání celou řadu, 

přičemž jejích splnění je nutnou podmínkou či už pro samotnou existenci anebo platnost 

právního jednání. Podle významu jednotlivých náležitostí je jejich absence spojena 

                                                
8 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 
250 
9 tamtéž 
10 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26.2.1998, sp.zn. II. ÚS 249/97 
11 ELIÁŠ, K. a kol., Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 59 
12 tamtéž 
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s různými sankcemi. Takové právní jednání označujeme za vadné. Podle svého 

významu rozlišujeme náležitosti:13 

a) subjektu 

b) vůle 

c) projevu vůle 

d) předmětu 

Kromě uvedených náležitostí musí být právní jednání také v souladu s právním 

řádem a dobrými mravy. Dovolenost právního jednání je tak další obsahovou náležitostí 

právního jednání, která je nutným omezením autonomie vůle za účelem ochrany jiných 

zájmů.14 

1.3.1. Náležitosti subjektu 

Subjekt právně jednající musí mít právní osobnost, tedy způsobilost mít 

v mezích právního řádu práva a povinnosti. Rovněž musí být tato osoba svéprávná, 

čímž se rozumí, že osoba je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním 

práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně jednat. 15  Je možné setkat se 

s případem, kdy osoba nemá plnou svéprávnost a není tak způsobilá právně jednat 

v plné míře. Taková osoba je způsobilá právně jednat pouze v rozsahu své svéprávnosti. 

Jedná-li osoba částečně svéprávná nad rámec své způsobilosti, tedy nad rámec své 

mentální, případně věkové vyspělosti, zákon takové jednání spojuje se sankcí 

neplatnosti, viz dále. Typicky půjde o případy kdy jedná osoba nezletilá, osoba 

omezena ve svéprávnosti a dále osoba stižená duševní nemocí, která ji činí 

nezpůsobilou právně jednat.  

1.3.2. Náležitosti vůle  

 „Vůle bývá definována jako psychický (vnitřní) vztah jednající osoby 

k zamýšlenému následku. Vůle je chtění, zájem na dosažení nějakého výsledku nebo 

                                                
13 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 21 
14 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1306 
15 § 15 ObčZ 2012 
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následku.“16 Schází-li vůle jednající osoby, o právní jednání vůbec nejde a v takovém 

případě mluvíme o jednání jen zdánlivém. Toto stanovisko zastává nejen právní teorie, 

ale i občanský zákoník 2012 v ustanoveních o zdánlivém právním jednání. 17  Při 

posuzování zda je náležitá vůle u jednajícího přítomna, je nutné přihlížet k okolnostem, 

za kterých bylo jednáno.18 Rovněž je nutné mít na paměti základní zásady soukromého 

práva, a to konkrétně povinnost každého jednat poctivě a v dobré víře.19 S přítomností 

vůle jednající osoby také souvisí rozdíl mezi právním jednáním a pouhou společenskou 

úsluhou20 (např. pozvání na večeři). U společenské úsluhy, neboli liberality, jde o 

projev vůle neprávní povahy, který působí následky pouze v morální sféře. Ustanovení 

§ 2055 odst. 2 ObčZ 2012 vymezuje rozdíl mezi darováním a plněním z pouhé 

společenské úsluhy, o kterou se jedná v případě, je-li z chování stran zřejmé, že si 

nepřejí žádné právní následky. Z hlediska náležitostí vůle relevantní pro existenci 

právního jednání se tedy musí jednat o vůli směřující k založení právních následků.

 Od vůle odlišujeme také pohnutku (motiv), případně cíl právního jednání. 

Pohnutka je pouze vzdálenější podnět pro utváření vůle, zahrnuje zejména představy 

jednajícího a předpoklady za kterých byla jeho vůle vytvářena. Na rozdíl od vůle, 

nemusí být pohnutka projevena. Pohnutka či motiv mají v občanském právu právní 

relevanci jen tehdy, stanou-li se součástí projevu vůle.21    

 Právní jednání vyžaduje, aby byla projevená vůle jednající osoby svobodná, 

vážná, prostá omylu a tísně. Svobodnou vůli neprojevuje ten, kdo byl k jednání 

donucen, přičemž může jít o donucení za použití násilí jak fyzického, tak i psychického. 

Je rovněž důležité, aby jednající projevoval svou skutečnou vůli a naopak nezastíral vůli 

                                                
16 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 21 
17 § 551 a násl. 
18 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 22 
19 § 6 ObčZ 2012, § 7 ObčZ 2012 
20 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 22 
21 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s. 318 
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jinou. Rovněž není relevantní vůle, která nechce způsobovat právní následky. 

„Předpokladem platného právního jednání je tak vůle pravá a vážná.“22  

1.3.3. Náležitosti projevu vůle 

Projev vůle musí být určitý a srozumitelný, v určitých případech je nutná také 

náležitá forma.23 Určitost souvisí se zjistitelností jeho obsahu. Určité je právní jednání, 

pokud je možné jednoznačně vyvodit, čeho se jednání týká a jaké právní následky 

z něho vyplývají. Srozumitelnost odpovídá na otázku, zda jsou výrazové prostředky 

užité k projevu vůle seznatelné, či už pro každého (absolutní srozumitelnost), anebo jen 

pro určité osoby (relativní srozumitelnost).      

 Formální náležitosti odpovídají zájmu zákonodárce na ochraně právní jistoty a 

veřejného zájmu.24 Občanský zákoník stojí na zásadě neformálnosti právních jednání, 

pokud kogentně stanoví určitou formu právního jednání, činí tak z důvodu zvláštního 

významu některých právních jednání, které mají důkazní nebo legitimační funkci. 25 

Například ustanovení § 560 ObčZ 2012 vyžaduje písemnou formu pro právní jednání, 

kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, a to z důvodu dodržení 

principu publicity, když věcná práva se zapisují do veřejného seznamu. Kromě toho, 

soukromé právo ovládané zásadou autonomie vůle umožňuje stranám, aby si formu 

právního jednání samy ujednaly.  

1.3.4. Náležitosti předmětu 

Dalším požadavkem na právní jednání je možnost a dovolenost předmětu plnění. 

Předmět právního jednání je to, čeho se právní jednání týká. 26  Plnění musí být 

z objektivního hlediska fakticky i právně možné, nemůže být předmětem právního 

jednání něco, co vůbec nemůže existovat. Pro platnost právního jednání má relevanci 

                                                
22 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1307 
23 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 23 
24 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1461 
25 tamtéž 
26 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 23 
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možnost počáteční. Předmět plnění tedy musí existovat v době kdy je právně jednáno, 

jeho následný zánik nemá vliv na posuzování náležitostí právního jednání.    

2. Zdánlivost právního jednání 

2.1.  Obecně 

Výše bylo pojednáno o tom, co se rozumí pod pojmem právní jednání. 

V následujícím výkladu bude naopak vysvětleno co právním jednáním není. O zdánlivé 

právní jednání, v nauce označováno jako non negotium – nicotné, neexistentní právní 

jednání27, jde tehdy, když se jednání jenom jeví jako právní, ve skutečnosti ale žádné 

právní následky nevyvolává.28 V objektivní realitě se pouze zdá, že jednání osoby 

vyvolává právní následky, ve skutečnosti však postrádá náležitosti, které jsou nutné pro 

existenci právního jednání. Jedná se o sankci, kterou právní řád postihuje právní jednání 

trpící nejzávažnějšími vadami.       

 Pojem zdánlivé právní jednání zavedl občanský zákoník 2012. Právní úprava 

účinná do konce roku 2013 tento institut komplexně neupravovala, na některých 

místech pro něj užívala jiný výraz. Například zákon o rodině č. 94/1963 Sb. užíval 

výraz „neexistentní“ ve stejném významu.29 V tomto ohledu se novým institutem až na 

novou terminologii nic nezměnilo, rodinné právo pouze užívá místo výrazu 

„neexistentní manželství“ pojem „zdánlivé manželství“.     

 Na straně druhé, zavedení nového institutu přináší přísnější sankce za 

nejzávažnější vady právního jednání oproti občanskému zákoníku 1964. Vadné právní 

jednání, které je nyní postihováno zdánlivostí, bylo donedávna sankcionováno absolutní 

neplatností. Ustanovení § 37 odst. 1 ObčZ 1964 uvádělo: „Právní úkon musí být učiněn 

svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný“. Přitom tyto náležitosti, jak 

bude uvedeno dále, jsou za stávající právní úpravy nutné pro samotnou existenci 

právního jednání, nikoli pro jeho platnost. Účelem úpravy zdánlivého právního jednání 

v občanském zákoníku 2012 je odlišit ta právní jednání, která jsou zatížena 
                                                
27 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1338 
28 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 51 
29 tamtéž 
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nejzávažnějšími vadami, způsobujícími že právní jednání nemůže vůbec existovat, od 

těch jednání, která trpí méně závažnými vadami a proto mají nárok na existenci, byť i 

nejistou.30  

2.2. Vady způsobující zdánlivost právního jednání  

2.2.1. Absence vůle  

 Jednou z elementárních náležitostí právního jednání je existence vůle jednající 

osoby, není-li vůle přítomna, o právní jednání jít nemůže. Neexistence vůle je tedy 

vážnou vadou, jejíž důsledkem je zdánlivost právního jednání. To výslovně uvádí 

občanský zákoník 2012 v ustanovení § 551.      

 Již byly zmíněny kvalitativní náležitosti vůle, připomeňme tedy, že vůle musí 

být mimo jiné svobodná. Tato vlastnost vůle je teorií považována za natolik zásadní, že 

nesvoboda vůle je spojována s její neexistencí.31 Relevantní svobodná vůle nemůže 

existovat, pokud člověk jedná pod přímým fyzickým donucením. Pokud je na jednající 

osobu vyvíjen fyzický nátlak (vis absoluta), tato osoba neprojevuje svoji vlastní vůli, 

tedy sama nejedná. Půjde o jednání násilníka, který přímo fyzicky působí na druhou 

osobu, například ji vede ruku při podpisu. Fyzické násilí může být vyvíjeno také 

nepřímo, například ovlivněním jednajícího alkoholem či návykovou látkou.32 Jelikož 

„jednající“ nemá relevantní vůli, nejsou naplněny náležitosti právního jednání a 

hovoříme tak o jednání zdánlivém.        

 Zákon rozlišuje situaci, kdy je člověk přinucen k jednání pouhou hrozbou 

násilím, neboli psychickým násilím (vis compulsiva). Jedná se rovněž o vadu jednání, 

zákonodárce jí však nepovažuje za natolik závažnou aby jí rovněž postihoval 

zdánlivostí právního jednání. Důsledkem této vady je neplatnost, a to neplatnost 

relativní, kterou musí dotyčná osoba namítnout.33 Přitom do konce roku 2013 bylo 

takové jednání spojováno s absolutní neplatností. Občanský zákoník 2012 zmírněním 

                                                
30 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1339 
31 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 53 
32 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1342 
33 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 54 
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sankce vyjadřuje zásadu: „etsi coactus tamen voluit“ (třebas donucen, přece jen to 

chtěl).34 Návrat k této staré římsko-právní zásadě je odůvodněn ochranou autonomie 

vůle donuceného, kterému je tak ponechána možnost, aby se sám rozhodl jestli chce 

ponechat v platnosti jednání, které učinil pod donucením. Důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku uvádí: „...donutit lze osobu i k tomu, aby jednala k svému 

prospěchu nebo k užitku osoby sobě blízké apod. Pak není důvod konstruovat pro tyto 

případy absolutní neplatnost, nýbrž je věcí donuceného, aby sám uvážil, chce-li 

zachovat platnost toho, co učinil pod donucením.“ 35  Část právní nauky přitom 

s ohledem k principům chránícím osobnost člověka dovozuje neexistenci, tedy 

zdánlivost, takového jednání, a to z důvodu absence vůle jednajícího. 

 Dalším případem absence vůle je tzv. mentální rezervace, kdy si jednající tajně 

vyhrazuje, že si vůli, kterou sám projevil, nepřeje.36 Přitom spoléhá, že adresát projevu 

vůle jeho záměr nerozpozná. Pro postih zdánlivostí je důležitý postoj adresáta, pokud 

recipient právního jednání nerozpozná tajnou výhradu, tato neprojevená vůle nemá 

vůbec žádný význam – nebyla projevena, adresát o ní vůbec neví. Relevantní je vůle 

projevena tak, jak ji recipient pochopil.37 Pokud ale adresát zatajovanou vůli rozpoznal, 

platí, že projevená vůle absentuje a jednání je třeba považovat za zdánlivé.38 

2.2.2. Absence vážné vůle 

Další náležitostí vůle je její vážnost, jejíž nedostatek je vadou způsobující 

zdánlivost právního jednání. Nestačí tedy, že vůle existuje, musí jít o takovou vůli, která 

skutečně způsobí právní následky. 39  Vůle postrádá vážnost například při hře, 

vtipkování, výuce nebo ve filmu.40 Jednání v žertu se liší od mentální rezervace, 

popsané výše, ve které jednající lže a nemá zájem na rozpoznání své skutečné vůle 

adresátem. Naopak, pokud osoba jedná v žertu, má zájem na tom, aby se adresát o 

                                                
34 tamtéž 
35 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 
s. 261 
36 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1342 
37 tamtéž 
38 tamtéž 
39 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 56 
40 tamtéž 
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skutečné vůli dozvěděl, jednající se totiž snaží adresáta jednání pobavit, šokovat, 

překvapit, či vylekat a čeká, že adresát žert, jako nevážný projev vůle, odhalí.41 Jelikož 

jednající svým projevem vůle vůbec nechce způsobit právní následky, nejedná právně.

 O zdánlivé jednání se jedná také v případě, když strany projeví vůli, s kterou 

nespojují žádné právní následky – tzv. jednání naoko, které vzbuzuje pouze vnější 

dojem právního jednání. Spočívá v klamání třetích osob – ne adresáta právního jednání 

jak je tomu u mentální rezervace. Toto jednání se snaží působit jako vážně projevená 

vůle, která ovšem ve skutečnosti chybí.42      

 Od jednání naoko je nutné odlišit simulaci, která se snaží zastřít právní jednání 

jiné. Jedná se o situaci zastřeného a zastírajícího jednání. V případě zastřeného 

(disimulovaného) a zastírajícího (simulovaného) právního jednání jsou jednání dvě, 

přičemž jenom u jednoho z nich dochází k projevu vůle. Jednání, u něhož byla 

projevena vůle, má zastírat skutečnou vůli neprojevenou. Zastřené právní jednání bude 

mít typicky pro jednajícího, resp. pro strany právního jednání, nevýhodné účinky 

(například daňové). Podle § 555 odst. 2 ObčZ 2012 je relevantní jednání zastřené, 

jelikož jednání se má posuzovat podle své pravé povahy.43 Jednání zastírající, neboli 

simulované, bude jako projev nevážné vůle považováno za jednání zdánlivé. 

V předchozím případě, u tzv. jednání naoko, žádná skrytá vůle neexistuje. Jednající 

nemají vůbec zájem právně jednat, proto v takovém případě nebude relevantní žádné 

jednání. 

2.2.3. Neurčitost a nesrozumitelnost právního jednání 

Vady způsobující zdánlivost právního jednání, o kterých bylo pojednáno výše, 

souvisí s náležitostmi vůle, konkrétně s její existencí a vážností. Naproti tomu neurčitost 

a nesrozumitelnost jsou vady spojovány s požadavky na projev vůle.44 Ustanovení § 

553 odst. 1 ObčZ 2012 stanoví: „O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo 

nesrozumitelnost právního jednání zjistit jeho obsah ani výkladem.“ Dále ustanovení ve 
                                                
41 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1346 
42 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1343 
43 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 56 
44 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 58 
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druhém odstavci upravuje možnost projev vůle dodatečně vyjasnit. Neurčitost a 

nesrozumitelnost projevu vůle jsou tak jediné vady způsobující zdánlivost právního 

jednání, které lze zhojit.        

 Nesrozumitelnost právního jednání znamená, že výrazové prostředky užity 

k projevu vůle nejsou seznatelné straně, které byl projev vůle adresován.45 Není možné 

rozpoznat co jednající zamýšlel, jaké právní následky se svým projevem vůle spojoval, 

a to ani po užití výkladových pomůcek. Za elementární výkladové pravidlo občanský 

zákoník považuje pravidlo in favorem negotii, které znamená, že na právní jednání se 

má hledět spíše jako na platné, než jako na neplatné. 46 Výklad právních jednání 

přispívá k naplňování tohoto pravidla. Nesrozumitelnost právního jednání lze 

konstatovat až potom, co nebylo možné porozumět projevu vůle ani po aplikaci všech 

výkladových pravidel, které občanský zákoník 2012 upravuje v § 555 an.  

 U neurčitosti právního jednání je sice projev vůle srozumitelný, co se týče 

slovního nebo jiného vyjádření, není však zřejmý nebo jednoznačný jeho obsah.47 

Stranám není jasné jaké práva a povinnosti pro ně z projevu vůle vyplívají, nebo jakého 

předmětu se týkají. Neurčitost právního jednání lze opět konstatovat až potom, co není 

možné zjistit jeho obsah ani po užití výkladových pravidel. Poměrně striktní požadavky 

pro naplnění podmínky určitosti byly judikaturou vyvozeny pro označení nemovitostí. 
48 Nemovitosti musí být vyjmenovány a označeny podle zákonných pravidel, výkladové 

pomůcky tak v tomto případě prakticky nelze použít.49   

 Otázkou zůstává, jestli jsou srozumitelnost a určitost pojmy relativní, tedy jestli 

má být obsah právního jednání srozumitelný a určitý jenom pro účastníky právního 

jednání, anebo je rozhodné objektivní hledisko kdy projev vůle musí být srozumitelný a 

určitý i pro třetí osoby, které se právního jednání neúčastní. Z nauky a rovněž z ustálené 

soudní praxe plyne kritérium zmíněné na druhém místě, tedy požadavek objektivní 

srozumitelnosti, respektive určitosti. Komentář k občanskému zákoníku 1964 

(ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. 
                                                
45 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1350 
46 o tomto výkladovém pravidlu bude pojednáno v kapitole 3. Neplatnost právního jednání 
47 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 58 
48 např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. května 2000, sp.zn. 22 Cdo 2374/1998 
49 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 59 
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komentář. 2.vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv, s. 337) k určitosti právního úkonu uvádí: 

„Podle soudní praxe nestačí, že smluvní straně, popř. smluvním stranám, je jasné, co je 

předmětem smlouvy, není-li to zároveň objektivně seznatelné osobám, které smluvní 

stranou nejsou.“ Objektivně posouzena má být také srozumitelnost: „právní relevanci 

nemá neschopnost pouze určitého konkrétního adresáta právnímu úkonu porozumět.“ 

Názor vyjádřený v komentáři k občanskému zákoníku 2012 (ŠVESTKA J., DVOŘÁK 

J., FIALA J. A kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2014, s. 1349) se však od tohoto názoru odklání. Jako rozhodující považuje 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.“ Také pro 

srozumitelnost uvádí komentář rovněž jako určující subjektivní posouzení.  

 Zákon umožňuje vadu spočívající v nesrozumitelnosti nebo neurčitosti právního 

jednání zhojit, neboli konvalidovat.  Jedná se o situaci, kdy si u dvoustranného právního 

jednání smluvní strany dodatečně obsah právního jednání vyjasní. V souvislosti 

s možností dodatečného vyjasnění u zdánlivého právního jednání se klade otázka, zda je 

vůbec možné zhojit něco, co vůbec neexistuje.50 V tomto případě měl zákonodárce 

zřejmě na paměti výkladové pravidlo in favorem negotii, které musí být respektováno 

při posuzování neplatnosti právních jednání,51 tedy pravidlo, že pokud je to jen trochu 

možné, má byt rozhodnuto ve prospěch existence právního jednání. Dodatečné 

vyjasnění má tak za následek, že právní jednání existuje ex tunc. 

3. Neplatnost právního jednání 

3.1.  Obecně 

Neplatnost, neboli nulita je jednou ze sankcí, kterou právní řád postihuje vadné 

právní jednání. Tato vlastnost právního jednání je negativní následek vady právního 

jednání způsobené nedostatkem náležitostí, které zákon (případně výjimečně strany) pro 

                                                
50 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 59 
51 o tomto výkladovém pravidlu bude pojednáno v kapitole 3. Neplatnost právního jednání 



 20 

platné právní jednání stanoví. 52 Může se přitom jednat o vady obsahu (tedy nesoulad 

právního jednání s právním řádem a nesplnění náležitostí předmětu), vady vůle nebo o 

vady formy právního jednání.        

 Neplatnost je  přitom přísná sankce, která způsobuje, že na právní jednání 

neplatné se hledí, jako na neučiněné.53 Právní jednání stiženo neplatností nemá žádné 

právní účinky a případné následky právního jednání, které již nastaly před vyslovením 

neplatnosti, zanikají ex tunc, tedy k okamžiku kdy bylo právně jednáno. Sankce 

neplatnosti slouží k ochraně právního styku, zejména jde o „ochranu účastníků právního 

styku a dále o právní jistotu a efektivitu fungování právních vztahů.“54 V zájmu ochrany 

těchto hodnot zákon omezuje autonomii vůle stran. Neplatnost je sankce právního 

jednání, kterou musí zjistit a následně vyslovit soud, a která působí vůči všem (erga 

omnes).           

 Občanský zákoník 2012 nově výslovně upravuje princip, podle kterého se má na 

právní jednání hledět spíše jako na platné, než jako na neplatné.55 To znamená, že 

právní jednání má být postiženo přísnou sankcí neplatnosti zcela výjimečně. Podle 

důvodové zprávy k občanskému zákoníku 2012, pravidlo, podle kterého je namístě 

hledat spíše důvody pro platnost právního jednání než pro jeho neplatnost, odpovídá 

„povaze soukromého práva a rozumné potřebě běžných soukromých občanských 

styků“.56 K této zásadě se přihlásil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 30.8.2011, 

sp. zn. 30 Cdo 4831/2010. Osoby právně jednají s cílem spojovat se svým jednáním 

právní následky, což znamená, že se snaží o platné právní jednání schopné vyvolat 

žádané účinky. Právo jim má v této snaze vycházet vstříc. Výkladová pravidla mají za 

úkol odstraňovat případné nejasnosti při současném respektování vůle stran, není proto 

namístě hledat důvody pro neplatnost a bránit tak efektivnímu fungování právního 

styku. Občanský zákoník 2012 novému pravidlu připisuje zásadní význam, když ním 

uvozuje ustanovení o neplatnosti právních jednání. Zavedení římskoprávní zásady in 

                                                
52 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 188 
53 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 150 
54 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1442 
55 § 574 ObčZ 2012 
56 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 
s. 258 
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favorem negotii do našeho právního řádu je reakcí na praxi obecných soudů, které 

doposud užívali sankci absolutní neplatnosti i na místech, kde užití tohoto institutu 

nebylo nutné, a to bez úvahy o (následných) důsledcích takového rozhodnutí. Tato 

praxe přitom vycházela z tradice formalistického vnímání práva pocházející z doktríny 

sovětské, podle které platilo „nic než zákon“ a idea zákona smlouvy (lex contractus) 

byla zásadně odmítána.57 Nové výkladové pravidlo „svědčí o jednoznačném příklonu 

k liberálnímu konceptu právního jednání, v němž převládá autonomie vůle stran a 

zásada konkrétní spravedlnosti nad ochranou právního styku a jeho účastníků.“58 Právní 

jednání má být tedy zásadně platné, přičemž výjimka z tohoto pravidla je přípustná 

v případě, kdy je ohrožen vyšší zájem.     

 V souladu s výše popsaným výkladovým pravidlem je také ustanovení o 

konverzi právních jednání, které představuje pozitivní řešení neplatnosti. Právní 

jednání, které právo pro nedostatek náležitostí považuje za neplatné, může ve 

skutečnosti splňovat náležitosti jiného právního jednání, které směřuje k podobnému 

výsledku jako původní neplatné jednání. Důležitá je opět vůle stran, neboť v takové 

situaci bude platné toto jiné právní jednání jenom za předpokladu, že vyjadřuje vůli 

jednajícího.59           

 Může nastat situace, kdy vada postihuje pouze část právního jednání. Takový 

případ se podle výše zmíněného pravidla posuzuje in favorem negotii, tedy ve prospěch 

platnosti právního jednání. To znamená, že neplatností bude postižena jenom ta část 

právního jednání, která trpí vadou. Takové posouzení je však možné za splnění určitých 

podmínek. První podmínkou pro zachování platnosti jednání, které vadou netrpí, je 

skutečnost, že vadná část právního jednání je oddělitelná od ostatního obsahu jednání. 

V případě, že je jednání obsahově nedělitelné, je nutné vyvodit neplatnost právního 

jednání jako celku. Druhou podmínkou dílčí neplatnosti je předpoklad, „že by 

k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost 

včas“.60 Zbytek právního jednání tedy může zůstat v platnosti, lze-li z vůle stran dovodit 

                                                
57 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 117 
58 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1421 
59 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 118 
60 § 576 ObčZ 2012 
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jejich úmysl tento zbytek právního jednání zachovat. To, zda bude zbytek právního 

jednání ponechán v platnosti, záleží tedy od subjektivního postoje jednající strany.61 

Právě v ustanovení § 576 ObčZ 2012, které upravuje částečnou neplatnost právních 

jednání, lze spatřovat rozdíl mezi zdánlivostí a neplatností právního jednání, viz níže.62 

Částečná neplatnost se může týkat také nezákonného určení množstevního, časového, 

územního nebo jiného rozsahu.63 Také toto ustanovení pokračuje v koncepci zachování 

platnosti právního jednání, a to za pomoci ingerence soudu. Soud změní obsah právního 

jednání, přičemž musí respektovat vůli stran. Zkoumá, jestli by strana k právnímu 

jednání přistoupila i kdyby rozpoznala neplatnost včas. Soud tedy provede doplňující 

výklad vůle jednajících a snaží se dospět k spravedlivému uspořádání práv a povinností 

mezi stranami.64 

3.2.  Absolutní a relativní neplatnost právního jednání 

Občanský zákoník 2012 rozlišuje dva druhy neplatnosti a to podle toho, za 

jakým účelem je neplatnost v zákoně stanovena. Pokud zákon stanovuje neplatnost 

právního jednání za účelem ochrany zájmu určité osoby, jedná se o neplatnost relativní. 

V takovém případě se neplatnosti může dovolat jen tato osoba, respektive jenom tato 

osoba může neplatnost u soudu uplatnit. Když neplatnost slouží k ochraně zájmu všech, 

tedy obecného (veřejného) zájmu, půjde o neplatnost absolutní.65 „Podnět k jejímu 

zjišťování může vzejít od kohokoli, včetně soudu samotného.“66 Soud tedy k absolutní 

neplatnosti přihlédne i bez toho, aby se jí kdokoli dovolal.    

 Oba druhy neplatnosti mají stejný výsledek, v působení na právní jednání se 

tedy neliší. Jak neplatnost absolutní, tak i neplatnost relativní způsobují, že právní 

jednání je neplatné od počátku (ex tunc), tedy samotným dokonáním projevu vůle, a 

stranami zamýšlené účinky nenastávají. Rozdíl mezi oběma druhy neplatnosti je 

                                                
61 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 121 
62 bod 3.4. Neplatnost vs. zdánlivost 
63 § 577 ObčZ 2012 
64 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 122 
65 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 188 
66 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 150 



 23 

v okamžiku, od kterého sankce neplatnosti vzniká a ve způsobu jejího vyvolání. Ke 

stanovení neplatnosti je potřebné její prohlášení soudem. U neplatnosti absolutní bude 

mít rozhodnutí soudu pouze deklaratorní charakter, jelikož sankce absolutní neplatnosti 

nastává přímo ze zákona a soud tedy neplatnost pouze konstatuje. Absolutní neplatnost 

nemusí být u soudu ani (výslovně) uplatněna, není totiž podstatné, na základě jakého 

podnětu soud absolutní neplatnost vyslovil, soud ji může zjistit také z moci úřední. 

Naopak, u relativní neplatnosti je nezbytné, aby byla u soudu uplatněna, a to osobou, 

která je neplatným právním jednáním dotčena.67 Dokud totiž soud neprohlásí neplatnost 

takového jednání, považuje se právní jednání za platné. Kromě samotného uplatnění 

námitky relativní neplatnosti musí oprávněná osoba tuto neplatnost také prokázat. Až po 

uplatnění a prokázání neplatnosti u soudu bude právní jednání neplatné se zpětnými 

účinky, tedy ex tunc.68 Do způsobu, který vyvolává následky relativní neplatnosti, je 

promítnuta zásada autonomie vůle. Záleží totiž na dotčené osobě, zda námitku relativní 

neplatnosti u soudu uplatní. Ustanovení § 579 ObčZ 2012 však odnímá toto právo 

osobě, která neplatnost způsobila.       

 Občanský zákoník 1964 preferoval sankci absolutní neplatnosti, když téměř 

každý rozpor právních úkonů se zákonem byl postihován tímto přísným následkem. Pro 

sankci relativní neplatnosti užíval výčtovou metodu, když pouze na vady právních 

úkonů, které byly taxativně vyjmenované, byla aplikována sankce relativní neplatnosti. 

Občanský zákoník 2012 se od tohoto pojetí výrazně odklonil. Jako standardní sankci 

užívá relativní neplatnost, s čímž souvisí výše zmíněné výkladové pravidlo in favorem 

negotii, které preferuje platnost právních jednání před jejich neplatností.69 Jak bylo již 

zmíněno, u právních jednání postihovaných relativní neplatností se na takové právní 

jednání hledí jako na platné, až do vyslovení jeho neplatnosti soudem, přičemž 

uplatnění této sankce je v rukou dotčené osoby. Absolutní neplatností jsou tak 

postihovány jen ty nejzávažnější pochybení právně jednajících osob. 

                                                
67 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 189 
68 tamtéž 
69 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 151 
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3.3.  Hlavní důvody neplatnosti 

Neplatností jsou postiženy vady obsahu právního jednání, a to rozpor s dobrými 

mravy, rozpor se zákonem (pokud to smysl a účel zákona vyžaduje) a nemožnost 

plnění.70 Dále jsou neplatné vady vůle, mezi které se řadí absence svéprávnosti, 

neschopnost právně jednat pro duševní poruchu a rovněž případy jednání v omylu.71 

Poslední kategorii vad stižených neplatností jsou vady formy právního jednání.72 

Občanský zákoník 2012 uvádí v ustanoveních věnovaných úpravě neplatnosti tyto 

hlavní důvody neplatnosti, které zákonodárce považuje za nejvýznamnější.73 Kromě 

toho nacházíme neplatnost v občanském zákoníku 2012 i na jiných místech.74 

3.3.1. Rozpor s dobrými mravy a rozpor se zákonem 

Soulad právního jednání s dobrými mravy a se zákonem je jednou z obsahových 

náležitostí právního jednání. Nedostatek této náležitosti je postižen neplatností, podle 

okolností absolutní anebo relativní. V případě zmíněném na druhém místě, tedy v 

případě, že právní jednání odporuje zákonu, nastává sankce neplatnosti jenom tehdy, 

vyžaduje-li takovou sankci smysl a účel zákonného ustanovení, s nímž je právní jednání 

v rozporu.          

 O tom co se rozumí dobrými mravy bylo pojednáno v jiné části této práce, 

připomeňme, že výklad pojmu dobrých mravů je konstantně dán judikaturou. Rozpor 

právního jednání s dobrými mravy způsobuje podle okolností neplatnost buď absolutní 

anebo relativní. Ustanovení § 588 ObčZ 2012 stanoví: „Soud přihlédne i bez návrhu 

k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům.“ Dikcí „soud 

přihlédne i bez návrhu“ zákonodárce vyjadřuje nutnost sankce absolutní neplatnosti 

v případě, kdy je rozpor s dobrými mravy zjevný. V opačném případě, tedy když půjde 

o rozpor s dobrými mravy, který nebude zjevný, bude takové jednání postiženo relativní 

neplatností. „Zjevný (kvalifikovaný) rozpor znamená, že průměrnému člověku je 

                                                
70 § 580 ObčZ 2012 
71 § 581 ObčZ 2012, § 583 ObčZ 2012 
72 § 582 ObčZ 2012 
73 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 128 
74 například v ustanovení § 1796 ObčZ 2012 pojednávající o lichvě 
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zřejmé, že jde o nemravný stav, který by měl být sankcionován.“75  To znamená, že 

osoba průměrně rozumná76 je schopná bez zvláštního zkoumání rozeznat, zda je právní 

jednání svým obsahem anebo účelem ve zjevném rozporu s dobrými mravy. 

 Co se týče neplatnosti právního jednání, které je v rozporu se zákonem, je nutné, 

aby závěr o neplatnosti vyžadoval smysl a účel zákona, tedy smysl a účel toho 

zákonného ustanovení, kterému právní jednání odporuje.77 Podle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku se opouští široký koncept neplatnosti pro rozpor se zákonem.78 

Ne každý rozpor se zákonem způsobuje automaticky neplatnost, jak tomu bylo před 

účinností občanského zákoníku 2012. Soud tak musí před dovozením neplatnosti 

nejprve zjišťovat, zda smysl a účel relevantního porušeného ustanovení zákona 

neplatnost vyžaduje. V případě kladné odpovědi přichází na řad úvaha o druhu 

neplatnosti. Jestli smysl a účel zákona vyžaduje sankci neplatnosti za účelem ochrany 

veřejného pořádku, bude se jednat o absolutní neplatnost. V případě, že cílem 

porušeného zákonného ustanovení není ochrana veřejného pořádku, ale jeho smysl a 

účel vyžaduje neplatnost kvůli ochraně jiného zájmu, zejména k ochraně zájmu určité 

osoby, bude se jednat o neplatnost relativní. 

3.3.2. Nemožnost plnění 

Další obsahovou náležitostí právního jednání je „možnost“ jeho realizace, 

konkrétně možnost počáteční. Počáteční nemožnost plnění má vždy za následek 

absolutní neplatnost právního jednání. Může se přitom jednat o nemožnost jak 

faktickou, kdy předmět plnění například nemůže v objektivní realitě vůbec existovat 

(„modré z nebe“), tak i právní (povaha věci ze své podstaty neumožňuje určité právní 

nakládání). Odlišné následky má nemožnost následná, která znamená zánik povinnosti 

                                                
75 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1487 
76 viz § 4 ObčZ 2012 
77 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 190 
78 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 
s. 260 
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plnit, případně je důvodem pro vznik jiné povinnosti, například povinnost náhrady 

škody.79 Na platnost právního jednání však nemá vliv. 

3.3.3. Nezpůsobilost právně jednat 

„Zákon vychází ze zásady, že člověk je schopen právně jednat tehdy, je-li 

k tomu mentálně způsobilý.“ 80 Způsobilost některých skupin osob právně jednat je 

proto omezena. Zákon chrání tyto osoby před právními následky jednání, ke kterým 

nejsou způsobilé a to tak, že jejich jednání prohlašuje za neplatné. Jedná se o osoby 

nezletilé, o osoby z rozhodnutí soudu neplně svéprávné a dále o osoby duševně 

nemocné.81          

 Podle ustanovení obecné části občanského zákoníku je nezletilý způsobilý 

k právním jednáním přiměřeným jeho rozumové a volní vyspělosti a jeho věku.82 

Neplatností zákon postihuje pak to jednání nezletilého, ke kterému vzhledem ke své 

rozumové vyspělosti a věku způsobilý nebyl. Zákon však umožňuje výjimku v podobě 

souhlasu zákonného zástupce k takovému jednání. Jednání nezletilého, ke kterému 

nebyl způsobilý, bude zásadně sankcionováno neplatností absolutní, jelikož zájmy 

nezletilého jsou chráněny na ústavní úrovni a jeho ochrana má tak přednost před 

zájmem na zachování platnosti právního jednání. 83  Je ovšem nutné brát v potaz 

konkrétní skutkové okolnosti, a to jak mentální schopnosti nezletilého, povahu 

záležitosti v níž jednal a vůbec význam zájmu nezletilého v této konkrétní situaci. Majíc 

na paměti zásadu in favorem negotii, je pak za jistých okolností možné uvažovat o 

neplatnosti relativní.        

 Naproti tomu, jedná-li osoba omezená ve svéprávnosti samostatně, tj. ne 

prostřednictvím opatrovníka stanoveného soudem, lze toto jednání prohlásit za 

neplatné, jen působí-li této osobě újmu. V tomto případě zákon připouští také výjimku, 

a to dodatečný souhlas opatrovníka, který takové jednání konvaliduje. Dodatečný 

                                                
79 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 131 
80 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1456 
81 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1456 
82 § 31 ObčZ 2012 
83 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 191 
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souhlas zákonného zástupce ovšem není přípustný v případě nezletilého. Konvalidace je 

možná jenom u osoby omezené ve svéprávnosti, tedy u opatrovance.84 

3.3.4. Jednání v omylu 

Jedná-li osoba v omylu, má tato skutečnost relevanci na platnost právního 

jednání jen v určitých případech. Prvním kritériem hodnocení je charakter omylu, který 

se může týkat buď podstatných okolností anebo okolností vedlejších. Dále se zkoumá 

co k omylu vedlo, tedy jakým způsobem byl jednající v omyl uveden. Rozlišuje se tak 

omyl vyvolaný druhou stranou, třetí osobou a omyl vyvolaný lstí.   

 Podstata omylu spočívá ve skutečnosti, že osoba jednající má chybnou 

představu o právních následcích svého právního jednání.85 Omyl způsobuje neplatnost 

v případě, že se jedná o omyl o rozhodující okolnosti, tedy o omyl podstatný, a osoba 

jednající byla v omyl uvedena druhou stranou. Touto druhou stranou se rozumí osoba, 

ke které projev vůle jednajícího směřoval, například kontrahent jednajícího při uzavření 

kupní smlouvy. Pojem podstatný omyl znamená nesprávnou představu o skutečnosti, 

bez které by k právnímu jednání vůbec nebylo došlo. Dle judikatury i civilistické teorie 

je omyl podstatný, týká-li se právního důvodu jednání (vůle jednající osoby byla 

zaměřená k jinému právnímu jednání), totožnosti předmětu právního jednání nebo jeho 

podstatné vlastnosti, osoby právního poměru, popřípadě jiné skutečnosti, která byla pro 

učinění právního jednání podmínkou jedné ze stran.86 Další podmínkou neplatnosti, jak 

bylo uvedeno výše, je skutečnost, že jednající osoba byla v omyl uvedena druhou 

stranou, která v ní vyvolala mylnou představu ovlivňující její jednání.  

 Jednání bude postiženo neplatností také v případě, kdy se omyl týkal pouze 

vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásili za rozhodující, ale jenom v případě, že 

byl tento omyl vyvolán lstí. „Jde o záměrné (úmyslné) vyvolání omylu za účelem 

kořistění z takového následku.“87 Přitom v případě, kdy jeden z účastníků smlouvy 

úmyslně předstíral určitou vůli se záměrem, aby tím vyvolal u druhého účastníka omyl, 

                                                
84 tamtéž 
85 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 141 
86 napr. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 Cdo 2511/2009 
87 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1472 
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nebude taková smlouva zdánlivá pro nedostatek vážné vůle.88 Předstírání prvního 

účastníka smlouvy vyvolalo projev vůle druhého účastníka, který tak jednal v omylu. 

Proto se právní jednání posoudí jako relativně neplatné, a to z důvodu ochrany 

účastníka právního jednání uvedeného v omyl lstí.    

 Jednání v omylu postihoval občanský zákoník 1964 relativní neplatností. 

Občanský zákoník 2012 na tento koncept navázal, ostatně jak bylo zmíněno výše, nový 

občanský zákoník upřednostňuje institut relativní neplatnosti před absolutní. Nicméně, 

v právní nauce se lze setkat i s jiným hodnocením. Komentář k občanskému zákoníku 

2012 (ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014) dovozuje postih jednání v omylu, jako 

závažnou vadu vůle, absolutní neplatností. 89  Autoři komentáře dovozují absolutní 

neplatnost z důvodu adekvátní ochrany jednajícího v omylu, jelikož toto jednání si 

„nejen nepřál, ale dokonce může být přímo proti jeho vůli.“  

3.3.5. Neplatnost pro nedostatek formy 

Nedodržení formy právního jednání, jak ujednané stranami, tak stanovené 

zákonem, je postiženo sankcí neplatnosti takového jednání. Tato sankce je přitom 

výrazně omezena skutečností, že zákon ponechal stranám možnost vadu jednání 

odstranit a právní jednání tak konvalidovat. Mohou tak učinit v obou výše uvedených 

případech, tedy při stanovení určité formy jak zákonem, tak ujednáním stran. U 

nedodržení zákonné formy bude konvalidace spočívat ve vtělení obsahu právního 

jednání do formy požadované zákonem, což bude zpravidla forma přísnější. Za použití 

analogie s § 553 odst. 2 ObčZ 2012, který u zhojení zdánlivosti předpokládá existenci 

právního jednání od počátku, lze mít za to, že i konvalidace nedostatku formy bude mít 

účinky ex tunc.90 U zhojení vady formy ujednané stranami bude záležet na vůli stran, 

zda budou mít zájem na vtělení obsahu právního jednání do dohodnuté formy anebo 

ponechají v platnosti právní jednání učiněno ve formě existující.   

 Pokud jde o druh neplatnosti, u nedodržení formy ujednané stranami stanovil 

                                                
88 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. dubna 2006, sp. zn. 21 Cdo 826/2005 
89 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1468 
90 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1463 
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zákonodárce neplatnost relativní, když umožňuje „neplatnost namítnout“ jen nebylo-li 

již plněno.91 Namítnutí neplatnosti vede k závěru, že se jedná o neplatnost relativní, 

neboť jak bylo uvedeno výše, pro sankci relativní neplatnosti je charakteristická nutnost 

jejího uplatnění stranou, která je neplatným právním jednáním dotčena. Uplatnění 

námitky neplatnosti je vyloučeno v případě, že bylo plněno ze smlouvy, která trpí 

formálními vadami, a toto plnění bylo druhou stranou přijato.    

 U nedodržení náležité formy požadované zákonem bude druh neplatnosti záviset 

na smyslu a účelu zákonného ustanovení. Pokud zákon stanovuje určitou formu 

právního jednání v zájmu ochrany veřejného pořádku, půjde o neplatnost absolutní. 

V opačném případě, což bude případ spíše výjimečný, pokud bude požadovaná forma 

nutná pro ochranu zájmu určité osoby, bude se jednat o neplatnost relativní, které se 

bude muset dotčená osoba dovolat.  

3.4.  Neplatnost vs. zdánlivost 

Jak bylo uvedeno výše, zdánlivost i neplatnost právního jednání jsou sankce za 

vady, kterými je právní jednání postihováno. Zdánlivost je nejpřísnější sankce, u které 

absence některých esenciálních náležitostí právního jednání způsobuje, že právně 

jednáno vůbec nebylo. K vyvolání zdánlivosti, rozdílně od neplatnosti, není zapotřebí 

žádný zvláštní akt. Strany nemusí zdánlivost namítat, ani není nutné prohlášení 

zdánlivosti soudem. Rozdílná je situace u neplatnosti, neboť jak neplatnost absolutní, 

tak i relativní, musí být vyslovena soudem. U absolutní neplatnosti jde o pouhé 

konstatování soudem, jeho rozhodnutí má deklaratorní charakter. Relativní neplatnost 

musí být nadto namítnuta dotčenou stranou, jinak se právní jednání považuje za platné. 

Podobnost mezi zdánlivostí a absolutní neplatností lze shledat ve skutečnosti, že 

k oběma sankcím soud přihlíží z úřední povinnosti. Zdánlivost, absolutní neplatnost i 

relativní neplatnost mají působnost ex tunc.      

 Občanský zákoník výslovně stanovuje, že k zdánlivému jednání se nepřihlíží. 

Jelikož zdánlivé právní jednání ve skutečnosti neexistuje, je tento následek jenom 

logickým konstatováním. Takové jednání má být ignorováno, nemá být bráno na 

vědomí, protože nezakládá žádné právní následky. Je nutno zmínit, že občanský 

zákoník formulaci „nepřihlíží se“ užívá také na jiných místech. U zdánlivého právního 
                                                
91 § 582 odst. 2 ObčZ 2012 
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jednání tato formulace postihuje jednání, kterým schází elementární náležitosti právního 

jednání. Na některých místech je však sankcí nepřihlížení postihováno právní jednání 

pro svůj nesoulad s právním řádem. Jako příklad lze uvést kogentní ustanovení § 16 

ObčZ 2012, který stanoví: „Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát 

ani zčásti, učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.“ Smyslem a účelem tohoto ustanovení je 

nepochybně ochrana osobnosti proti nakládání s přirozenými osobnostními právy.92 

Sankcí nepřihlížením je postižen rozpor se zákonem, je nepochybné že smysl a účel 

zákona tuto sankci vyžaduje. Zůstává tedy otázkou, zda takové jednání sankcionovat 

zdánlivostí anebo neplatností pro rozpor se zákonem.    

 Další relaci mezi zdánlivostí a neplatností lze spatřovat v otázce částečné 

neplatnosti, resp. částečné zdánlivosti. Ustanovení o zdánlivosti právních jednání 

neupravují možnost částečné zdánlivosti právních jednání tak, jak je tomu u neplatnosti. 

Taková situace, kdy bude vadná jenom část jednání jistě může nastat. Lze uvažovat tím 

směrem, že část jednání postižená zdánlivostí jednoduše odpadne a nebude se k ní 

přihlížet. V takovém případě by nebylo nutné ani posuzovat podmínky, které § 576 

ObčZ 2012 vyžaduje pro možnost částečné neplatnosti, tedy oddělitelnost od 

zbývajícího obsahu a subjektivního hodnocení jednajícího (z jeho vůle musí vyplývat, 

že chce zachovat zbytek právního jednání v platnosti). Autoři komentáře k občanskému 

zákoníku 2012 (ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014) se však domnívají, že není dost 

dobře možné, aby takové zjednodušení v praxi mohlo fungovat. „Stejně jako v případě 

absolutně neplatných projevů vůle jsou i zdánlivé projevy zdánlivě propojeny s dalšími 

projevy a mnohdy může jenom v takové komplexnosti právní jednání (např. smlouva 

jako celek) skutečně fungovat.“ 93 V případě že by takové zjednodušení, kdy část 

právního jednání postižená zdánlivostí nemá na zbytek právního jednání žádný vliv 

nebylo možné, zůstává otázka, jak bude posuzováno postavení osoby, která byla 

zdánlivým jednáním postižena. Komentář dále uvádí: „Ze zásady právní ochrany a 

zejména pak poctivého dobrověrného styku plyne, že osobě dotčené zdánlivým právním 

jednáním je třeba přiznat stejné postavení jako osobě dotčené neplatným právním 
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jednáním.“94 Jako řešení se nabízí analogie k ustanovení § 576 ObčZ 2012, které 

upravuje situaci částečně neplatného právního jednání.    

 Obdobnou analogii lze dovodit také v ustanovení § 579 ObčZ 2012: „Kdo 

způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o 

neplatnosti nevěděla.“ Toto ustanovení je speciálním k ustanovením o odpovědnosti za 

škodu. Představuje zvláštní ochranu pro stranu dotčenou neplatným právním jednáním a 

poskytuje jí výhodnější podmínky pro uplatnění náhrady škody. Důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku právě v tomto ustanovení rozlišuje mezi zdánlivým a 

neplatným právním jednáním, když straně dotčené zdánlivým právním jednáním upírá 

možnost domáhat se náhrady škody v režimu § 579 ObčZ 2012. Komentář 

k občanskému zákoníku ani tento výklad nepovažuje za správný a dovozuje, že „osobě 

dotčené zdánlivým právním jednáním je třeba přiznat stejné postavení jako osobě 

dotčené neplatným právním jednáním.“95    

4. Neúčinnost právního jednání 

4.1.  Obecně k pojmu účinnosti 

Projev vůle sledující vznik, změnu či zánik práv a povinností je neodmyslitelnou 

součástí právního jednání. „Právní jednání je tedy zpravidla účelový akt směřující 

k uskutečnění určitého právního následku (účinku).“ 96 Účinnost je vedle platnosti další 

vlastností právního jednání. Jak bylo uvedeno výše, sankce zdánlivosti a neplatnosti 

jsou spojeny s nesplněním požadavků, které zákon na právní jednání klade, a to 

zejména s absencí náležitostí právního jednání. Pokud tedy jednání má náležitosti 

právního jednání a splňuje zákonné požadavky, je platné. K tomu, aby platné právní 

jednání bylo schopné vyvolat právní následky, musí přistoupit další vlastnost, a tou je 

účinnost právního jednání. „Účinnost, resp. neúčinnost právního jednání vypovídá o 

tom, zda právní jednání již vyvolalo, anebo dosud nevyvolalo, resp. je schopné, anebo 

                                                
94 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1343 
95 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1343 
96 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1310 
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není schopné vyvolat právní následky čili účinky, tj. vznik, změnu nebo zánik práv 

a/nebo povinností.“ 97         

 Právní jednání jsou ve většině případů způsobilé vyvolat právní účinky 

bezprostředně po svém vzniku. Platnost a účinnost v takovém případě nastávají v tom 

samém okamžiku. Některé platné právní jednání ale nejsou účinná od počátku. To, kdy 

nastane účinnost právního jednání může vyplývat z kogentních ustanovení zákona 

anebo si okamžik účinnosti mohou strany ujednat. Účinnost může záviset na dalších 

okolnostech. Například na tom, zda se jedná o právní jednání jednostranné anebo 

dvoustranné, adresované anebo neadresované, zda je předmětem právního jednání věc 

nemovitá anebo movitá.98 Tak například u návrhu na uzavření smlouvy, oferty, která je 

jednostranným adresovaným právním jednáním, nastávají účinky až v okamžiku, kdy 

dojde do dispoziční sféry svého adresáta, což je důsledkem uplatnění teorie dojití, která 

ovládá smluvní proces. U dalšího jednostranného právního jednání, závěti, nastávají 

účinky smrtí zůstavitele. Nelze tedy vznik a platnost právního jednání spojovat s jeho 

účinností.         

 Účinnost právního jednání může být odložena také z vůle jednajících osob. 

Doložením času se rozumí odložení právních následků do budoucna, kdy strany spojují 

účinnost právního jednání s určitou, stranám známou, událostí. Zpravidla se jedná o 

časový okamžik, tedy konkrétní datum. Strany mohou vznik právních následků 

uskutečněného právního jednání učinit závislým na skutečnosti, která je v době 

uskutečnění právního jednání nejistá. „Podmínkou je projev vůle stran o budoucí nejisté 

skutečnosti, s jejíž existencí je spojen vznik nebo naopak zánik právních následků.“ 
99V případě, že vznik právních následků závisí od okolnosti, která má v budoucnu 

nastat, právní jednání je až do jejího vzniku neúčinné a zároveň není jisté, zda účinnosti 

vůbec nabyde. V takovém případě hovoříme o podmínce odkládací. Zákon pozná také 

situaci, kdy právní jednání je účinné od počátku, ale v okamžiku splnění podmínky 

právní následky zanikají, tedy jde o podmínku rozvazovací. Rozdíl mezi podmínkou a 

doložením času spočívá v jistotě budoucí okolnosti, od které závisí účinnost právního 

                                                
97 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 195 
98 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 162 
99 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1326 
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jednání. U podmínky totiž budoucí událost, která podmiňuje účinnost, vůbec nemusí 

nastat.          

 Zákon kogentně stanoví, kdy nastanou účinky právního jednání, když je 

předmětem právního jednání věcné právo k nemovitosti, která je zapsána ve veřejném 

seznamu. Vlastnické, případně jiné věcné právo, se v takovém případě nabývá (resp. 

pozbývá) až zápisem do tohoto veřejného seznamu.100 V této souvislosti se rozlišují 

obligační a věcné účinky právního jednání. Smlouva má obligační účinky, když 

zavazuje smluvní strany, přičemž se strany mohou ujednat, kdy tyto účinky nastanou. 

Pokud jde o věcně právní účinky, k nabytí věcného práva dochází až vkladem do 

veřejného seznamu, což zákon výslovně stanovuje (například § 1105 ObčZ 2012 

upravující nabytí vlastnického práva). Do této doby, i když je smlouva o převodu 

věcného práva účinná vůči stranám, nezakládá věcné účinky vůči nikomu. V takovém 

případě nemají strany prostor pro ujednání jiného okamžiku účinnosti. Zákon může také 

stanovit, že k účinnosti smlouvy je třeba rozhodnutí určitého orgánu a smlouva je 

účinná tímto rozhodnutím.101 Jedná se o další příklad kogentního ustanovení zákona, 

které stranám nedovoluje ujednání o jiném okamžiku účinnosti smlouvy.  

4.2.  Relativní neúčinnost 

Relativní neúčinnost (podle ObčZ 1964 „odporovatelnost“) je speciální právní 

institut, který slouží k ochraně věřitele. Za určitých okolností se věřitel může s jeho 

pomocí vyhnout negativním následkům právních jednání, které dlužník učinil ve 

prospěch třetích osob a zároveň v neprospěch věřitele.102 Institut relativní neúčinnosti 

tedy slouží k ochraně věřitele „proti takovému jednání dlužníka, kterým dlužník 

znesnadňuje, nebo dokonce vylučuje uspokojení věřitele tím, že zmenšuje svou 

schopnost plnit věřiteli snižováním hodnoty svého majetku.“ 103    

 Právní jednání, kterým dlužník zkracuje uspokojení věřitele, je vůči němu 

neúčinné, a to v případě, že se věřitel takového práva úspěšně dovolá u soudu. Jelikož 

                                                
100 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 196 
101 srov. § 1762 ObčZ 2012 
102 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 198 
103 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 163 
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se zakládá neúčinnost jen vůči zkrácenému věřiteli (obecně zůstává právní jednání 

nadále v platnosti i účinnosti), hovoříme o neúčinnosti pouze relativní. „Relativní 

neúčinnost znamená, že i když právní jednání dlužníka obecně účinné bude, tj. obecně 

mít právní následky bude, nebude je mít vůči věřiteli – pokud se svých práv vznesením 

odporu úspěšně dovolá.“104 S tím souvisí závěr jak teorie, tak i soudní praxe, že 

vyslovení relativní neúčinnosti je možné jen  v případě platných právních jednání. To 

znamená, že právní jednání postiženo sankcí či už zdánlivosti, absolutní anebo relativní 

neplatnosti anebo neúčinnosti ze zákona (srov. dále) nemůže být soudem prohlášeno za 

relativně neúčinné.         

 Relativní neúčinnost vyslovuje soud na základě žaloby věřitele, která se 

označuje jako odpůrčí žaloba. Právní jednání zakládající právo věřitele domáhat se 

vyslovení relativní neúčinnosti jsou taxativně stanoveny občanským zákoníkem 2012. 

Tento institut byl až do účinnosti občanského zákoníku 2012 označován pojmem 

odporovatelnost. Jeho podrobný výklad bude podán v následujících kapitolách této 

práce. 

4.3.  Neúčinnost ze zákona 

Vedle institutu relativní neúčinnosti zakládá občanský zákoník neúčinnost 

některých právních jednání přímo ze zákona.105 Jako příklad lze uvést ustanovení § 719 

odst. 2 ObčZ 2012, které pojednává o neúčinnosti smlouvy o manželském majetkovém 

režimu vůči třetí osobě v případě, že se tato smlouva svým obsahem nebo účelem 

dotýká práv třetí osoby, přičemž tato osoba se smlouvou nevyslovila souhlas. Tato 

osoba se nebude domáhat vyslovení neúčinnosti smlouvy o manželském majetkovém 

režimu na základě ustanovení upravujících relativní neúčinnost.    

 Tento závěr dovodil také Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 9. května 2013, sp. 

zn. 21 Cdo 1154/2012, které se vztahovalo k obsahově shodnému § 143a odst. 4 ObčZ 

1964. Nejvyšší soud dovodil: „Zatímco neúčinnost právního úkonu podle ustanovení § 

42a občanského zákoníku106 je třeba uplatnit odpůrčí žalobou a dochází k ní teprve (až) 

                                                
104 DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 198 
105 ŘEHÁČEK O., VRBA, M. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského zákoníku. 
Právní rozhledy 21/2013, s. 747 an. 
106 pozn. ustanovení upravující v zákoně č. 40/1964 Sb. shodný institut jako je relativní neúčinnost 
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na základě pravomocného rozhodnutí soudu, stav relativní bezúčinnosti smlouvy podle 

ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku nastává přímo ze zákona (ex lege).“ 

Věřitel se tedy nemusí a ani nemůže odpůrčí žalobou domáhat, aby se mu dostalo 

uspokojení pohledávky z toho, co jako svůj prospěch získal manžel dlužníka smlouvou 

upravující majetkový režim manželů. Jelikož je taková smlouva vůči němu neúčinná ex 

lege, má právo vymoci svou pohledávku na základě exekučního titulu „cestou výkonu 

rozhodnutí také z majetku, který (původně) patřil do společného jmění manželů a který 

na základě smlouvy o zúžení společného jmění připadl manželu dlužníka, aniž by 

bezúčinnost smlouvy podle ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku musela být 

(vůči manželu dlužníka) určena pravomocným soudním rozhodnutím.“107   

 Mezi ustanovení občanského zákoníku zakládající neúčinnost právního jednání 

patří také § 1753 ObčZ 2012, který prohlašuje za neúčinné ustanovení obchodních 

podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat a které tato strana nepřijala 

výslovně, anebo § 1654 odst. 2 ObčZ 2012 o dohodě mezi nepominutelným dědicem a 

dědici ze závěti, která zkracuje práva věřitelů, a dále ustanovení § 1964 ObčZ 2012 

pojednávající o právu dovolat se neúčinnosti ujednání o času plnění. 

4.4.  Relativní neúčinnost vs. neplatnost 

Neplatnost právního jednání, či už absolutní anebo relativní, má všeobecnou 

působnost – vůči všem. Toto právní jednání buď nemá žádné právní účinky od počátku 

(absolutní neplatnost), anebo je sice má, ale vyslovením neplatnosti je ztrácí ex tunc (u 

relativní neplatnosti). Právní jednání postiženo relativní neúčinností je platné, přičemž v 

stanovených případech ztrácí na základě rozhodnutí soudu účinnost toliko vůči věřiteli. 

Platnost, jakož i účinnost právního jednání, zůstává vůči třetím osobám zachována.

 V některých případech je hranice mezi neplatností a relativní neúčinností velmi 

tenká. Tak tomu bude zejména u skupiny odporovatelných právních jednání, které 

občanský zákoník 2012 zmiňuje hned na prvním místě (§ 590 odst. 1 písm. a) ObčZ 

2012).108 V tomto případě mohou být za relativně neúčinná prohlášená právní jednání, 

která dlužník učinil v posledních pěti letech v úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový 

                                                
107 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. května 2013, sp.zn. 21 Cdo 1154/2012 
108 ŘEHÁČEK O., VRBA, M. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského zákoníku. 
Právní rozhledy 21/2013, s. 747 an. 
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úmysl druhé straně znám. Jak bylo uvedeno v oddílu pojednávajícím o neplatnosti, za 

neplatná považuje občanský zákoník právní jednání, jež se příčí dobrým mravům anebo 

odporují zákonu (vyžaduje-li sankci neplatnosti smysl a účel zákona). Jednání dlužníka, 

které úmyslně zkracuje věřitele, se sice příčí dobrým mravům, k neplatnosti právního 

jednání to ale nestačí. K tomu by musel přistoupit také úmysl druhé strany. Ustanovení 

§ 590 odst. 1 písm. a) ObčZ 2012 předpokládá vědomost druhé strany o dlužníkovým 

úmyslu zkrátit věřitele, což zakládá relativní neúčinnost. Pro sankci neplatnosti pouhá 

vědomost druhé strany nestačí, musí být s možností zkrácení dlužníkova věřitele 

alespoň srozuměna. To znamená, že pokud má druhá strana alespoň nepřímý úmysl 

zkrátit dlužníkova věřitele, bude právní jednání stiženo sankcí neplatnosti. Pokud má 

však subjektivní stránka druhé strany  podobu pouhé nedbalosti, a samotný úmysl (či už 

přímý anebo nepřímý) u druhé strany absentuje, právní jednání bude soudem prohlášeno 

za relativně neúčinné za předpokladu, že se takové sankce věřitel dovolá odpůrčí 

žalobou.           

 Nejvyšší soud dospěl k tomuto závěru v souvislosti s jednáním, které zakládá 

skutkovou podstatu trestného činu poškozování věřitele podle § 256 TrZ. Pokud by 

dlužník a druhá strana uzavřeli například darovací smlouvu s úmyslem obou účastníků 

zmařit uspokojení pohledávky věřitele, pak by účel darovací smlouvy odporoval 

zákonu, a taková smlouva by byla neplatná. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 25. 

dubna 2007, sp. zn. 20 Cdo 2886/2006 dovodil: „Pro posouzení o který z těchto 

následků (pozn. neplatnost anebo odporovatelnost, tzn. relativní neúčinnost) se 

v konkrétním případě jedná, je rozhodující, zda právní úkon uzavírali v úmyslu zkrátit 

věřitele oba účastníci nebo pouze dlužník, v prvním případě jde o úkon neplatný, 

v druhém (pouze) o úkon odporovatelný.“      

 Soudní praxe vyslovuje preferenci neplatnosti před relativní neúčinností. 

Dovozuje, že není možné vyslovení relativní neúčinnosti neplatného právního jednání, 

neboť takové jednání nemá vůbec žádné účinky a není tak možné vyslovit neúčinnost 

jen vůči konkrétní osobě. Tak například v rozhodnutí ze dne 25. května 2000, sp. zn. 31 

Cdo 417/99 Nejvyšší soud vyslovil: „V případě, že právní úkon je neplatný, jeho právní 

účinky vůbec nenastávají, na právní vztahy se hledí stejně, jako by vůbec nebyl učiněn. 

U právního úkonu, který je neplatný, nelze vyslovit jeho odporovatelnost, neplatnost 

právního úkonu má přednost před jeho odporovatelností a odporovat lze jen platnému 
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právnímu úkonu.“109 Obdobnou tendenci lze očekávat i nadále, když důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku 2012 uvádí, že stávající úprava relativní neúčinnosti respektuje 

skutečnost, že se jedná o právní instituci doplňkovou, „vzhledem k základnímu 

významu úpravy platnosti a neplatnosti právních jednání.“110   

 Preference neplatnosti před odporovatelností vyplývá nejen z judikatury, tento 

názor zastává také právní nauka. Lze se ale setkat i s jinými názory, které vycházejí 

z významu pojmu zkrácení dlužníkova majetku, tedy předpokladu relativní 

neúčinnosti. 111  Zkrácení totiž nespočívá jen ve zmaření věřitelova exekučního 

uspokojení, nýbrž i v jeho ztížení či oddálení, což může být, dle tohoto názoru, 

způsobeno i neplatností právního jednání. Věřitel musí zjišťovat, zda kromě skutkové 

podstaty relativní neúčinnosti není naplněna ještě skutková podstata neplatnosti, 

přičemž samotné dovolání se neplatnosti může být pro něj obtížnější než dovolání se 

relativní neúčinnosti. Pro věřitele přitom není podstatné, zda je smlouva platná či 

neplatná, jeho cílem je domoci se uspokojení své pohledávky z exekuce na určitý 

majetek, a to je také podstatou institutu relativní neúčinnosti. Pokud by bylo umožněno 

odporovat i neplatným právním jednáním, věřitel by měl možnost si vybrat, které 

sankce se bude domáhat.112         

 Ze systematiky občanského zákoníku, který zařazuje ustanovení o relativní 

účinnosti až za ustanovení o neplatnosti, jako i z citované důvodové zprávy vyplývá, že 

občanský zákoník přebírá závěry judikatury. Lze očekávat, že relativní neúčinnost bude 

možné i nadále vyslovit pouze u platných právních jednání. Takový závěr vyplývá 

z logiky věci, neboť není možné vyslovit „relativní neúčinnost“ působící jenom vůči 

konkrétní osobě u právního jednání, které postrádá „účinnost“ vůbec jako také. 

Neplatná právní jednání nejsou schopná vyvolat žádné právní účinky vůči nikomu. 

V souvislosti s výkladovým pravidlem, podle kterého se má na právní jednání hledět 

                                                
109 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2000, sp. zn. 31 Cdo 417/99, uveřejněný pod č. 104 
v časopise Soudní judikatura, číslo sešitu 10, ročník 2000 
110 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 
s. 264 
111 PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
112 PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
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spíše jako na platné než jako na neplatné, lze však očekávat četnější množství případů 

připouštějících možnost dovolat se relativní neúčinnosti.113 

5. Vývoj institutu relativní neúčinnosti 

Institut určený k ochraně věřitele má svůj původ již v právu římském. Actio 

Pauliana, neboli pauliánská odpůrčí žaloba, spojována s jménem slavného Julia Paula, 

představovala v justinianových Digestech zvláštní ochranný institut. Tento institut se 

tak dostal do všech právních úprav kontinentálního typu.114    

 Na území našeho státu byl institut odporovatelnosti přebrán z práva rakouského, 

a to zákonem č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a 

odpůrčí, a který nahradil původní říšský zákon č. 337/1914 ř.z.115 Zákon z roku 1931 

upravoval institut odporovatelnosti velmi podrobně, když mu byla věnována celá třetí 

část zákona označena „odpůrčí řád“. Právě odpůrčí řád z roku 1931 sloužil jako 

předloha současné úpravě relativní neúčinnosti. Tak například se občanský zákoník 

2012 inspiroval ve vymezení skutkových podstat zakládajících relativní neúčinnost. 

Odpůrčí řád z roku 1931 rozděluje odporovatelná právní jednání do tří okruhů, když 

praví o odporu „pro úmysl zkrátiti věřitele“, „pro mrhání majetkem“,  a odporu 

„bezplatným a jim rovným opatřením“116. První okruh odporovatelných právních 

jednání, pro která je charakteristický úmysl dlužníka, dále člení způsobem jako 

občanský zákoník 2012. Odpůrčí řád výslovně umožňoval provedení odporu žalobou 

„nebo námitkou“. I když odpůrčí námitku  současná právní úprava výslovně nestanoví, 

právní nauka ji připouští.117 Současná právní úprava se vrací také k terminologii užité 

v odpůrčím řádu. Ten hovoří o „vykonatelné“ pohledávce. Občanský zákoník 2012 se 

vrací k tomuto pojmu, který byl v minulosti nahrazen „vymahatelností“ pohledávky. O 

                                                
113 ŘEHÁČEK O., VRBA, M. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského zákoníku. 
Právní rozhledy 21/2013, s. 747 an. 
114 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 164 
115 ZUKLÍNOVÁ, M. 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. 64 
116 zákon č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí 
117 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 164 
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této terminologické změně bude pojednáno na jiném místě. Občanský zákoník 2012 se 

v odpůrčím řádu inspiroval také pasivní věcnou legitimací k odpůrčí žalobě. Uvedení 

těchto několika příkladů je důkazem toho, že občanský zákoník 2012 se navrací k určité 

tradici.          

 Zákon č. 64/1931 Sb. z. a n. byl zrušen v roku 1950 a institut odporovatelnosti 

byl nahrazen poměrně strohou úpravou v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. 

Následně byla odporovatelnost převedena do zákoníku mezinárodního obchodu, zákon 

č. 101/1963 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb. v původním znění postrádal úpravu 

odporovatelnosti, ta byla zavedena až novelou č. 509/1991 Sb., která přinesla stručnou 

úpravu odporovatelnosti v § 42a ObčZ 1964.118 

6. Odporovatelnost právních úkonů podle občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb. 

6.1.  Účel a podstata odporovatelnosti právních úkonů 

 V této části práce bude pojednáno o institutu odporovatelnosti, který byl upraven 

v občanském zákoníku 1964 v ustanovení § 42a, a ze kterého vychází současná úprava 

relativní neúčinnosti. Jelikož bude předmětem pozornosti této kapitoly právní úprava 

účinná do konce roku 2013, v následujícím textu bude užita terminologie tehdejší a 

pojem „právní úkon“ bude užíván ve smyslu pojmu „právní jednání“.   

 Ustanovení § 42a ObčZ 1964 za určitých podmínek považovalo za 

odporovatelné takové právní úkony, které dlužník učinil s úmyslem zkrátit věřitele, tedy 

s úmyslem ztížit anebo zcela znemožnit uspokojení věřitelovy vymahatelné pohledávky. 

Zkracovací úkony jsou v teorii známé jako úkony in fraudem creditoris, učiněné s cílem 

přelstít věřitele.119 Podle komentáře k občanskému zákoníku 1964 je účelem institutu 

odporovatelnosti „jednak preventivně pod hrozbou sankce odrazovat dlužníka od 

neoprávněného zkracování možnosti věřitelova uspokojování z dlužníkova majetku, 

                                                
118 ZUKLÍNOVÁ, M. 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. 64 
119 ZUKLÍNOVÁ, M. 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. 63 
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jednak – a to zejména – zajistit občanskoprávní ochranu věřitele před právními úkony 

jeho dlužníka v případě, že ke zkrácení věřitele těmito právními úkony dlužníka 

dojde.“120         

 Soudní praxe dovodila ochranu věřitele i před právními úkony dalších osob, 

„které jsou z důvodu akcesorické a subsidiární povinnosti zákonem zavázány (zejména 

z titulů zajištění závazku) uspokojit pohledávku věřitele.“ 121  Odporovat tak lze i 

zkracujícím úkonům, které učinil například dlužníkův ručitel. Nejvyšší soud se 

v citovaném rozhodnutí vyjádřil, že pojem „dlužník“ nelze ve smyslu § 42a  ObčZ 1964 

– zejména se zřetelem k účelu institutu odporovatelnosti – vykládat doslovně, tedy ve 

stejném významu jako je užit při úpravě závazkového práva. Při užití logického a 

systematického výkladu Nejvyšší soud dospěl k závěru, že § 42a ObčZ 1964 nemá na 

mysli jenom „hlavního dlužníka“ ale i osoby, které jsou z důvodu akcesorické a 

subsidiární povinnosti zavázány uspokojit věřitele, tzv. „náhradní dlužníky“. 

 Již v první části této práce bylo pojednáno o podstatě institutu relativní 

neúčinnosti. Odporovatelnost v občanském zákoníku 1964 stojí na stejných základech. 

Na rozdíl od neplatnosti, která působí erga omnes, úspěšně odporovaný právní úkon 

zůstává v platnosti a také v účinnosti vůči třetím osobám, ztrácí však na základě 

rozhodnutí soudu ve stanovených případech účinnost vůči věřiteli. Teorie tento stav 

nazývá relativní bezúčinností.  

6.2.  Odpůrčí žaloba 

Odpůrčí žaloba je nástrojem v rukou věřitele, kterým se věřitel dovolává 

uspokojení své pohledávky za dlužníkem z toho, „co odporovaným právním úkonem 

ušlo z dlužníkova majetku“.122 V případě, že uspokojení z tohoto majetku není dobře 

možné, může se věřitel domáhat vydání ekvivalentního plnění, tedy peněžní náhrady, a 

to vůči osobě, která z odporovaného právního úkonu nabyla prospěch. Soudní praxe 

však odmítla petit žaloby, který se domáhal uložení povinnosti strpět výkon rozhodnutí 

prodejem nemovitostí, které byly předmětem odporovatelného právního úkonu, neboť 

dle slov Nejvyššího soudu z ustanovení § 42a ObčZ 1964 takové právo žalobce 
                                                
120 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ, Milan HULMÁK Občanský zákoník I. komentář. 
2.vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv., s. 386 
121 rozsudek NS ČR ze dne 26. října 1999, sp. zn. 31 Cdo 870/99 
122 zák. č. 40/1964 Sb., §42a odst. 4 
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nevyplývá.123 Podle soudního rozhodnutí, které vyhovělo odpůrčí žalobě, je vůči 

věřiteli neúčinný právní úkon učiněný dlužníkem. Toto rozhodnutí se pak stává 

podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co ušlo 

z dlužníkova majetku odporovaným právním úkonem, a to ve spojení s rozhodnutím, 

které má povahu exekučního titulu proti dlužníkovi.124     

6.2.1.  Aktivní legitimace 

Žalobcem, neboli aktivně legitimovaným k podání odpůrčí žaloby, je podle 

občanského zákoníku 1964 věřitel, který má vůči dlužníku „vymahatelnou“ 

pohledávku, a zároveň dlužníkovy právní úkony zkracují její uspokojení. Otázka aktivní 

věcné legitimace k odpůrčí žalobě byla řešena v naší judikatuře již mnohokrát.125 

Soudní praxe dospěla k výkladu pojmu vymahatelnosti pohledávky: „Vymahatelnou se 

rozumí taková pohledávka, jejíž splnění lze vynutit cestou výkonu rozhodnutí 

(exekuce), tj. pohledávka, která byla věřiteli přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo 

jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci).“ 126 Právní nauka 

rozumí pod vymahatelností pohledávky její „dospělost“, tedy její splatnost, kdy ještě 

není pohledávka najisto postavena například soudním rozhodnutím.127 I když § 42a 

ObčZ 1964 stanovuje požadavek „vymahatelnosti“, soudní praxe jej vykládá ve smyslu 

„vykonatelnosti“, což je vlastnost pohledávky jiná, která znamená, že pohledávka je 

vynutitelná donucovací mocí státu.      

 Vymahatelnost věřitelovy pohledávky není vázaná na dobu, kdy byl zkracovací 

právní úkon učiněn. Jelikož požadavek vymahatelnosti pohledávky je otázkou věcné 

legitimace věřitele k odpůrčí žalobě, „postačuje, aby jeho (pozn. věřitelova) pohledávka 

za dlužníkem byla vymahatelnou alespoň v době rozhodnutí soudu o jím podané 

odpůrčí žalobě.“128 V případě, že pohledávka v době rozhodování soudu o odpůrčí 

žalobě není vymahatelná, avšak žalobce (věřitel) se jejího přiznání domáhá v jiném 

                                                
123 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. května 1999, sp. zn. 2 Cdon 1703/96 
124 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ, Milan HULMÁK Občanský zákoník I. komentář. 
2.vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv., s. 387 
125 napr. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. října 2006, sp. zn. 30 Cdo 794/2006, rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001 
126 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. října 2006, sp. zn. 30 Cdo 794/2006 
127 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 167 
128 rozsudek NS ČR ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001 
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řízení, je dán důvod k přerušení řízení o odpůrčí žalobě, jelikož se v tomto jiném řízení 

řeší otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě.129 Podstatné 

je, že v době učinění odporovaného právního úkonu existovala pohledávka, případně 

závazkový právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, z kterého může pohledávka 

vzniknout i v budoucnu. Není rozhodné, zda jde o pohledávku splatnou, či nesplatnou, 

popřípadě budoucí.130 Není tedy věcně legitimován věřitel, jehož závazkově právní 

vztah vznikl až po učinění odporovaného právního úkonu, neboť nemůže být věřitelem 

ten, kdo nemá za dlužníkem pohledávku, a je také pojmově vyloučeno, aby dlužník 

učinil právní úkon v úmyslu zkrátit svého věřitele, když v této době žádného věřitele 

nemá.131         

 Občanský zákoník 1964 stanovil, že právo odporovat právnímu úkonu dlužníka 

má věřitel i tehdy, „je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již 

vymahatelný anebo již byl uspokojen“.132 Rozumí se tím vymahatelný nárok osoby, 

v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo která z něho nabyla prospěch, a to nárok, 

který jí vznikl právě z odporovaného právního úkonu vůči dlužníkovi. Tato osoba se 

tedy nemůže s úspěchem bránit odpůrčí žalobě tím, že její nárok z odporovaného 

právního úkonu je již vymahatelný anebo byl již uspokojen. Také soudní praxe 

interpretovala toto ustanovení tak, že „věřitel může právnímu úkonu dlužníka odporovat 

i v případě, že se tento právní úkon stal předmětem soudního řízení mezi dlužníkem a 

osobou, která s ním tento úkon uzavřela, nabyvateli z něho bylo přisouzeno plnění a 

toto plnění bylo na dlužníkovi vymoženo exekučně.“133 Takové soudní řízení by mělo 

pro řízení o odpůrčí žalobě význam jedině tehdy, byla-li shledána neplatnost právního 

úkonu. Protože jak bylo zmíněno výše, neplatný právní úkon nemůže být prohlášen za 

neúčinný. 

6.2.2.  Pasivní legitimace 

Pasivní věcnou legitimaci upravoval § 42a ObčZ 1964 ve svém třetím odstavci. 

Podle tohoto ustanovení lze právo odporovat právním úkonům uplatnit vůči osobě, 
                                                
129 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s 388 
130 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001 
131 tamtéž 
132 § 42a odst. 1 ObčZ 1964 
133 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. září 2012, sp. zn. 30 Cdo 1309/2012 
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v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn (například obdarovaný), nebo vůči osobě, které 

vznikl z odporovatelného úkonu prospěch (například při nabytí dědictví, které dlužník 

odmítl).134 Odpůrčí žaloba tedy nesměřuje vůči dlužníkovi, který učiněním právního 

úkonu chtěl zkrátit uspokojení svého věřitele, i když není vyloučeno, aby měl dlužník 

v řízení postavení vedlejšího účastníka. Na straně žalovaného stojí naopak osoba 

odlišná od dlužníka. Žalovaným je podle citovaného ustanovení buď dlužníkův 

kontrahent, případně jiná osoba. Podstatná je skutečnost, že právě tato osoba nabyla 

prospěch odporovaným právním úkonem.     

 V případě, že soud odpůrčí žalobě vyhoví, slouží rozhodnutí soudu o odpůrčí 

žalobě jako podklad pro nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci) vůči osobě, která 

z odporovaného právního úkonu nabyla prospěch, postižením toho, co odporovaným 

právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku. Tato osoba má tedy procesní postavení 

povinného ve vykonávacím řízení, a to na základě titulu způsobilého k výkonu 

rozhodnutí (exekučního titulu), který byl vydán proti dlužníkovi, ve spojení 

s rozhodnutím o odpůrčí žalobě, které zakládá neúčinnost právního úkonu.  

 Soudní praxe dovodila, že žalovaný není oprávněn vznést námitku promlčení, 

když toto právo náleží ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ObčZ 1964 jen dlužníkovi.135 

Námitku promlčení by bylo možno uplatnit až v řízení o výkon rozhodnutí. Byl-li 

právní úkon dlužníka prohlášen vůči věřiteli neúčinným, věřitel může vést výkon 

rozhodnutí (exekuci) opět proti osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn. Ve 

vykonávacím řízení náleží této osobě, jež je z hlediska procesního v postavení 

povinného, všechna práva, která může povinný v řízení uplatnit – a tedy i právo namítat 

promlčení pohledávky věřitele.       

6.3.  Odporovatelné právní úkony 

 Občanský zákoník 1964 umožňoval věřiteli odporovat právním úkonům, které:  

a) „dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li 

být tento úmysl druhé straně znám,  

                                                
134 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s 388 
135 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. října 2007, sp. zn. 30 Cdo 2684/2007 
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b) a právním úkonům kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo 

v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, nebo které 

dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, 

kdy druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti 

nemohla poznat.“136 

6.3.1.  Úmysl dlužníka zkrátit věřitele a vědomost druhé strany 

V prvním uvedeném případě bylo možné odporovat právním úkonům, které 

dlužník učinil v úmyslu cum animo fraudandi, tedy v úmysl zkrátit své věřitele, přičemž 

osoba, která měla z takového úkonu prospěch, o tomto úmyslu musela vědět a zároveň 

nebyla osobou dlužníkovi blízkou. Dlužník jedná v úmyslu zkrátit věřitele zejména 

tehdy, „jestliže právním úkonem chtěl zkrátit své věřitele nebo jestliže věděl, že 

právním úkonem může zkrátit své věřitele, a pro případ, že je skutečně zkrátí, s tím byl 

srozuměn.“137           

 V tomto prvně uvedeném okruhu odporovatelných právních úkonů byl žalující 

věřitel povinen tvrdit a prokázat, že dlužníkem učiněný právní úkon naplňuje zákonné 

požadavky a je tedy odporovatelný. Například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 

června 2012, sp. zn. 21 Cdo 1209/2011 uvádí, že žalující věřitel nese břemeno tvrzení a 

důkazní o tom, že dlužníkův odporovaný právní úkon zkracuje uspokojení jeho 

vymahatelné pohledávky a zároveň, že druhé straně musel být tento úmysl znám, tedy 

že o něm věděla nebo musela vědět.       

 Věřitel přitom nemusí prokazovat, že úmysl dlužníka směřoval ke zkrácení 

právě jeho vymahatelné pohledávky. Soudní praxe dovodila, že „ustanovení § 42a odst. 

2 neváže odporovatelnost právního úkonu dlužníka na zkrácení uspokojení konkrétní 

vymahatelné pohledávky“ a že „je proto nerozhodné, zda úmysl zkrátit své věřitele 

vůbec směřoval vůči konkrétním osobám, které proti němu mají pohledávku.“138 Když 

má věřitel více věřitelů, nerozlišuje, kterého z nich zkracovací právní úkon postihne. 

Nadto ani nemůže vědět, který z věřitelů se bude odporovatelnosti domáhat žalobou u 

soudu.           

                                                
136 § 42a odst. 2 ObčZ 1964 
137 napr. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 21 Cdo 2041/2012 
138 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2000, sp.zn. 31 Cdo 417/99, uveřejněný pod č. 104 
v časopise Soudní judikatura, číslo sešitu 10, ročník 2000 
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 Další podmínkou úspěšnosti odpůrčí žaloby bylo podle občanského zákoníku 

1964 její uplatnění v tříleté lhůtě od učinění odporovaného právního úkonu. V opačném 

případě právo dovolat se neúčinnosti tohoto úkonu zaniklo, prekludovalo se. Ustanovení 

zákona tříletou lhůtu sice neformuluje výslovně jako prekluzivní, neužívá slova „jinak 

právo zanikne“, její prekluzivní charakter však lze dovodit výkladem. Tříletá 

prekluzivní lhůta totiž slouží k zabezpečení právní jistoty tak, že usiluje o vyřešení 

základní otázky, zda dojde ve stanoveném časovém horizontu k uplatnění odporu či 

nikoliv.139          

 Soudní praxe v souvislosti s během tříleté lhůty řešila otázku, od jakého 

okamžiku počíná lhůta běžet u těch právních úkonů, jejichž účinky nastávají až 

vkladem do katastru nemovitostí. Za dlužníkem učiněný odporovatelný právní úkon 

v tomto případě lze podle judikatury považovat jen takový úkon, na jehož základě bylo 

vloženo právo do katastru nemovitostí. „Tříleté lhůty pro uplatnění práva odporovat 

právním úkonům dlužníka proto v těchto případech počínají běžet dnem následujícím 

po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu práva do katastru nemovitostí.“140 Pro 

počátek běhu lhůty je tak rozhodný den, ke kterému byl návrh na vklad práva do 

katastru nemovitostí doručen katastrálnímu úřadu. Během tříleté lhůty se soudní praxe 

zabývala také ve spojení s odporovatelností dohody o vypořádání dědictví. Tato dohoda 

totiž nenabývá své právní účinky samotným uzavřením, ale až jejím schválením 

pravomocným usnesením soudu o dědictví. Nejvyšší soud dovodil, že ke zkrácení 

uspokojení věřitelovy pohledávky některým z dědiců nemůže dojít dříve, dokud 

usnesení o schválení dohody o vypořádání dědictví nenabude právní moci. Proto tříletá 

lhůta, v níž je možné odporovat dohodě o schválení dědictví, „začne běžet dnem právní 

moci usnesení vydaného v řízení o dědictví, kterým byla schválena dohoda o 

vypořádání dědictví“.141 

6.3.2.  Osoba blízká 

Oproti prvnímu případu popsanému výše, bylo dle občanského zákoníku 1964 

postavení věřitele v řízení o odpůrčí žalobě odlišné v případě, že osobou, vůči které byl 

                                                
139 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s 389 
140 tamtéž 
141 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. dubna 2013, sp. zn. 21 Cdo 662/2012 
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odporovaný právní úkon učiněn, byla osoba dlužníku blízká. Osobou blízkou se dle § 

116 ObčZ 1964, na který ustanovení § 42a ObčZ 1964 přímo odkazovalo, rozuměl 

příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném 

nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou 

utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Soudní praxe však 

v souvislosti s institutem odporovatelnosti dospěla k poněkud rozšiřujícímu výkladu 

„osoby blízké“, kdy je možné dovodit postavení osob blízkých mezi právnickou osobou 

a člověkem. Nejvyšší soud považuje právnickou osobu za osobu blízkou vůči fyzické 

osobě, která je členem statutárního orgánu anebo společníkem či zaměstnancem této 

právnické osoby, případně existuje mezi fyzickou a právnickou osobou jiný obdobný 

vztah. Současně musí být naplněna zákonná podmínka, že tato fyzická osoba by 

důvodně pociťovala újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní.142 Je-li 

dlužník například jednatelem společnosti s ručením omezeným a učiní právní úkon vůči 

této společnosti v úmyslu zkrátit své věřitele, bude se jednat o odporovatelný právní 

úkon podle druhé skutkové podstaty, kdy bude společnost s ručením omezeným 

považována za osobu dlužníkovi (jednateli) blízkou. Nejvyšší soud argumentuje na 

prvním místě tím, že z ustanovení § 42a ObčZ 1964 neplyne, že „druhou stranou“ musí 

nutně být osoba fyzická. Dále pak uvádí: „Tak jako ve vztazích mezi fyzickými 

osobami není z hlediska ustanovení §116 ObčZ 1964 podstatná jakákoliv jejich 

vzájemná vazba, ale jen vztah určité kvality, založený na poměru rodinném nebo na 

poměru obdobném poměru rodinnému, musí i vztah fyzické osoby k právnické osobě – 

má-li mít v právu význam – vykazovat určité vlastnosti. Tak je tomu zejména v případě, 

je-li fyzická osoba společníkem, členem nebo zaměstnancem právnické osoby nebo má-

li k právnické osobě jiný obdobný vztah, a současně se jí poměry právnické osoby 

podstatným způsobem dotýkají.“143 Nejvyšší soud přitom odůvodňuje takto široký 

výklad snahou zabránit zneužívání obchodních společností pro tzv. tunelování. 

 Jak bylo uvedeno výše, postavení věřitele bylo dle občanského zákoníku 1964 

odlišné v situaci, kdy dlužník učinil odporovaný právní úkon vůči osobě blízké. 

V takovém případě občanský zákoník 1964 presumoval vědomost druhé strany o 

úmyslu dlužníka zkrátit své věřitele. Dovoloval odporovat všem právním úkonům 

                                                
142 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. března 2011, sp. zn. 30 Cdo 4903/2009 
143 tamtéž 
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„k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, nebo 

které dlužník učinil ve prospěch těchto osob s výjimkou případů, když druhá strana 

tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat.“144 

Břemeno tvrzení a důkazní břemeno nese osoba blízká, která musí prokazovat, že o 

dlužníkovým zkracovacím úmyslu nevěděla a ani nemohla vědět, přestože vyvinula 

pečlivost k poznání tohoto dlužníkova úmyslu a šlo o „náležitou pečlivost“. Pojmem 

náležité pečlivosti se opět zabývala soudní praxe, přičemž dospěla k závěru, že 

„vynaložení náležité pečlivosti předpokládá, že osoba dlužníkovi blízká vykonala 

s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka 

takovou činnost (aktivitu), aby dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, který tu byl v době 

odporovaného právního úkonu, z jejich výsledků poznala (tj. aby se o tomto úmyslu 

dozvěděla).“ 145  Nestačí tedy pouhé tvrzení například o tom, že osoba blízká se 

„nezajímala o hospodaření dlužníka“, neboť pasivní postoj nemůže představovat 

náležitou pečlivost. Ta vyžaduje provedení konkrétních aktivit k zjištění dlužníkova 

úmyslu zkrátit svého věřitele. Osoba dlužníkovi blízká se musí přesvědčit, že právní 

úkon nezkracuje věřitele dlužníka, jinak musí být srozuměna s tím, že věřitel může 

požadovat uspokojení své pohledávky také na majetku, který z odporovaného právního 

úkonu od dlužníka nabyla. Skutečnost, že věřitel není povinen prokazovat vědomost 

osoby blízké o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele, mu však nezabraňuje v jeho procesní 

aktivitě.          

 V této souvislosti judikatura dovodila, že osoba blízká má povinnost prokázat, 

že dlužníkův úmysl zkrátit věřitele nemohla poznat ani při vynaložení náležité 

pečlivosti také v případě, že dlužník odporovaným právním úkonem plní svou morální 

nebo právní povinnost – či už ze zákona, smlouvy, nebo z jiného právního důvodu. Jako 

přiklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2006, sp. zn. 30 Cdo 

653/2006, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval odporovatelností dědické dohody. 

V daném případě dlužník přenechal svůj zákonný dědický podíl ve prospěch své sestry 

– osoby blízké. Učinil tak na základě dohody se svými rodiči, která pochopitelně 

existovala již za života zůstavitele. Dlužník tak plnil svůj závazek, neboli „morální 

povinnost“. Nejvyšší soud vyslovil, že pro posouzení toho, zda osoba blízká nemohla 

                                                
144 § 42a odst.2 ObčZ 1964 
145 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2001, sp. zn. 21 Cdo 1912/2000 
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poznat dlužníkův úmysl zkrátit své věřitele i při vynaložení náležité pečlivosti, není 

významné, zda uzavření dědické dohody bylo plněním morálního závazku. I když 

dlužník plní svůj závazek, může současně sledovat úmysl zkrátit své věřitele a zákon i 

v takové situaci požaduje, aby se osoba dlužníkovi blízká přesvědčila, zda uzavření 

dědické dohody nezkracuje věřitele dlužníka, má-li se s úspěchem ubránit odpůrčí 

žalobě.           

 Také pro právní úkony učiněné ve prospěch osoby blízké platí výše uvedené o 

podmínce odporovatelnosti v tříleté lhůtě.  

6.4.  Zkrácení uspokojení pohledávky věřitele 

6.4.1.  Pojem zkrácení 

Bylo pojednáno o tom, že odporovatelnost právního úkonu dle občanského 

zákoníku 1964 byla podmíněna dlužníkovým úmyslem „zkrátit“ své věřitele, respektive 

zkrátit uspokojení jejich vymahatelných pohledávek, a zároveň vědomostí druhé strany, 

která odporovaným právním úkonem nabyla prospěch, o tomto úmyslu. Taktéž bylo 

pojednáno o tom, že pokud je druhou stranou osoba blízká, její vědomost o 

zkracovacím úmyslu se předpokládá. Na tomto místě je potřebné vysvětlit, co se pod 

pojmem „zkrácení“ rozumí.        

 Odborná literatura uvádí, že zkrácení „spočívá v omezení nebo ztrátě věřitelovy 

možnosti uspokojit se z dlužníkova majetku.“146 Zkracovací právní úkony, označovány 

také jako úkony učiněné in fraudem creditoris, jsou podle nauky jednak zcizovací 

právní úkony – prodej, darovaní, vypořádání společného jmění manželů, a zároveň ty 

právní úkony, kterými „objektivně dochází ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelovy 

vymahatelné pohledávky“. 147  Kromě zcizovacích právních úkonů se může jednat 

například o odmítnutí dědictví nebo o prominutí dluhu.     

 Dosavadní judikatura dospěla k následujícímu výkladu pojmu zkrácení: 

„Dlužníkovy právní úkony zkracují uspokojení pohledávky věřitele zejména tehdy, 

jestliže vedou ke zmenšení majetku dlužníka a jestliže v důsledku nich nastalé zmenšení 

                                                
146 PULKRÁBEK Z. Odporovatelnost tzv. ekvivalentních právních úkonů. Právní rozhledy 21/2009, s. 
753 an. 
147 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s 386 
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majetku má současně za následek, že věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své 

pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv – nebýt těchto úkonů – by se z majetku 

dlužníka uspokojil.“148 Soudní praxe se tedy při výkladu pojmu zkracovací právní úkon 

soustředila na „zmenšení dlužníkova majetku“. Vycházela přitom ze samotného účelu 

odpůrčí žaloby, kterým je uspokojení věřitelovy pohledávky v exekuci postižením toho, 

co odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku. Soudní praxe vychází ze 

skutečnosti, že institut odporovatelnosti slouží pro potřeby exekučního řízení.  

 Na základě těchto závěrů Nejvyšší soud odmítl uznat odporovatelnost zástavní 

smlouvy, která, jak uvedl, nemůže představovat podklad pro výkon rozhodnutí 

(exekuci). Jelikož na základě zástavní smlouvy nedochází ke zmenšení dlužníkova 

majetku, neboť zástavní věřitel (žalovaný) nezískává od dlužníka žádný majetek, který 

by mohl být postižen v exekuci, dle Nejvyššího soudu nemůže ani dojít k „zákonnému 

předpokladu objektivního zkrácení uspokojení věřitelovy pohledávky“.149 Tento výklad 

lze považovat za velmi restriktivní. Zkrácením možnosti uspokojení věřitelovy 

pohledávky v exekuci může být jak zmaření tohoto uspokojení, tak i jeho oddálení nebo 

ztížení. Například zatížení nemovitosti zástavním právem jednak ztěžuje její prodej, 

jednak se v případné exekuci dostane z prodeje zatížené nemovitosti věřiteli méně.150 

Když považujeme za odporovatelné nejen zcizovací právní úkony, nýbrž i „každý 

právní úkon dlužníka, kterým objektivně dochází ke zkrácení možnosti uspokojení 

věřitelovy vymahatelné pohledávky“, jak uvádí právní nauka, zřízení zástavního práva 

by do této skupiny mělo patřit. Část odborné literatury zastává názor, že ustanovení, „že 

věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním 

úkonem ušlo z dlužníkova majetku“, nelze vykládat doslova. „Pak se dosah odpůrčího 

práva, v rozporu s jeho účelem, omezuje víceméně na zcizení věci.“ 151  Jelikož 

odporovat zatížení dlouhodobě uznává právní nauka152, stojí za zvážení, zda závěry 

judikatury mají být aplikovány i nadále. 

                                                
148 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001 
149 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. prosince 2009, sp. zn. 30 Cdo 366/2008 
150 PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
151 PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
152 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s 386 
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6.4.2.  Ekvivalentní právní úkony 

V souvislosti se závěrem, že odporovat lze právnímu úkonu jenom tehdy, 

zmenšuje-li tento právní úkon majetek dlužníka, soudní praxe vyslovila, že nemůže jít o 

zkracující právní úkon, když za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty 

obdržel dlužník od nabyvatele skutečně (reálně) ekvivalentní protiplnění. Tím se myslí 

obvyklá cena anebo jakákoliv přiměřená rovnocenná náhrada. Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí ze dne 12. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 4333/2007 dovodil, že 

„v důsledku tzv. ekvivalentního právního úkonu nenastalo zmenšení dlužníkova 

majetku a k uspokojení věřitelovy pohledávky může sloužit dlužníkův majetek – i když 

změnil podobu svých aktiv – ve stejné hodnotě (ceně), jako kdyby k těmto právním 

úkonům nedošlo“. Převedl-li dlužník například nemovitost kupní smlouvou na druhou 

osobu, která za předmětnou nemovitost zaplatila obvyklou tržní cenu, nemůže se jednat 

o zkrácení dlužníkova věřitele. Ten se má podle dosavadní judikatury domáhat 

uspokojení své pohledávky v exekuci postižením finančních prostředků, které dlužník 

za prodej nemovitosti obdržel. O zkrácení by v tomto případě šlo jenom tehdy, byla-li 

by kupní cena nepřiměřeně nízká a druhá strana by tak získala právním úkonem 

zvýhodnění. Nejvyšší soud dovodil: „Ustanovení § 42a občanského zákoníku 

nevymezuje změnu podoby aktiv dlužníka jako podmínku odporovatelnosti právnímu 

úkonu.“153          

 Podstatná je přitom skutečnost, že za rozhodný okamžik pro posouzení 

ekvivalentnosti právního úkonu považuje judikatura jeho účinnost. Nejvyšší soud dále 

v citovaném rozsudku uvedl, že na tomto závěru nic nemění ani to, že dlužník přijatou 

kupní cenu obratem dále využil (resp. utratil) a žalobce tak měl jenom omezený časový 

prostor k možnému postižení finančních prostředků v exekuci. Nejvyšší soud se vyjádřil 

v jiném rozhodnutí obdobně: „na uvedeném závěru nic nemění ani to, že v době, kdy 

žalovaná získala titul pro výkon rozhodnutí (exekuční titul), již dlužník neměl peníze, 

které obdržel na kupní ceně.“154       

 Věřitel je jako žalobce povinen v řízení tvrdit a prokázat nejen dlužníkův úmysl 

zkrátit jeho vymahatelnou pohledávku, ale také skutečnosti o tom, v čem spočívá 

                                                
153 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 1005/2011 
154 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. března 2012, sp. zn. 21 Cdo 3735/2011 
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zmenšení majetku dlužníka155 - například to, že dlužník prodal svůj majetek za nižší než 

obvyklou cenu, případně že mu nebyla poskytnuta žádná přiměřená náhrada. Tyto 

skutečnosti jsou totiž předpokladem pro vyslovení neúčinnosti právního úkonu. 

 V odborné literatuře se lze setkat s kritikou výše uvedených závěrů soudní praxe 

v souvislosti s nemožností odporovat tzv. ekvivalentním právním úkonům. Tato kritika 

nepovažuje za podstatné, jakou protihodnotu dlužník obdrží – zda ekvivalentní nebo 

nižší. Za významnou třeba považovat skutečnost, „zda se věřitel na protihodnotě může 

uspokojit stejně dobře jako na zcizené věci“.156 Autor kritiky považuje za zhoršení 

věřitelova postavení nejen zmenšení majetku dlužníka, ale i změnu jeho skladby. Jako 

příklad uvádí zcizení nemovitosti. I když se prodejem nemovitosti za ekvivalentní kupní 

cenu nezmenší majetek dlužníka, je možné, že se ztíží možnost věřitele uspokojit svou 

pohledávku v exekuci. Nemovitost je majetek, který je veřejně známý, dohledatelný a 

který nelze ukrýt. Zda dlužník vlastní nemovitost, může věřitel jednoduše zjistit 

nahlédnutím do katastru nemovitostí a v exekuci jí tak následně postihnout. Naproti 

tomu peněžní prostředky obdržené jako ekvivalentní plnění za prodej nemovitosti, 

pokud nejsou uloženy na bankovním účtu dlužníka, který může být také jednoduše 

postižen v exekuci, jsou z hlediska věřitele „majetkem velmi pofidérním“. Dlužník s 

nimi může naložit různým způsobem.       

 Pro věřitele tak nastává nepřehledná situace. Oproti jednoduchému zjištění, že 

dlužník vlastní nemovitost, musí nyní věřitel zjišťovat, jak bylo naloženo s kupní cenou. 

Uspokojení jeho pohledávky v exekuci je tak ztíženo. Kritika nachází důvod sporu ve 

„vymezení příčinné souvislosti mezi odporovatelným právním úkonem a zkrácením“.157 

Právní úkon dle tohoto názoru zkrácení pouze zakládá. Ke skutečnému zkrácení dojde 

až následně po učinění právního úkonu, a to „následným zašantročením či utracením 

peněz“. Autor tohoto názoru přitom vychází z předpokladu, že z hlediska účelu zákona 

dlužníkův úmysl zkrátit věřitele zahrnuje nejen právní úkon, nýbrž i „zašantročení“ 

peněz – až jím je teprve úmysl zkrátit věřitele naplněn. Odporovatelnost ekvivalentních 

                                                
155 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 1005/2011 
156 PULKRÁBEK Z. Odporovatelnost tzv. ekvivalentních právních úkonů. Právní rozhledy 21/2009, s. 
753 an., dále také PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 
občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
157 tamtéž 
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právních úkonů podporuje také srovnání s tradicí.158     

 Vytknout tomuto názoru lze skutečnost, že dlužníkův kontrahent po učinění 

právního úkonu není schopen ovlivnit, jak dlužník s nabytou protihodnotou dále naloží. 

Umožnění odporovatelnosti takového právního úkonu by tak zasahovalo do práv 

dlužníkova kontrahenta, který majetek nabyl za obvyklou cenu.159 Na straně druhé, 

jednou z podmínek odporovatelnosti je vědomost osoby, jež nabyla z odporovatelného 

právního úkonu prospěch, o úmyslu dlužníka zkrátit své věřitele. Na odporovatelnost 

lze pohlížet jako na sankci za lhostejnost k poškozování dlužníkova věřitele, kterou tato 

osoba projevila ve chvíli učinění právního úkonu, když z okolností, za kterých 

k právnímu úkonu došlo, musela poznat dlužníkův zkracovací úmysl.160 Ten ovšem 

nemusí vyplývat jenom z hodnoty protiplnění, která je v tomto případě ekvivalentní. 

Může jít o okolnost, kdy dlužník rozprodává svůj majetek majíc přitom mnoho dluhů 

vůči různým věřitelům. Je tedy sporné, zda mají být zachována nabytá práva dlužníkova 

kontrahenta, když byly jinak naplněny předpoklady odporovatelnosti.   

 Nicméně, dosavadní judikatura neznala příčinnou souvislost mezi právním 

úkonem a následným zkrácením. Za rozhodný považovala pro posouzení 

ekvivalentnosti převodu dlužníkova majetku okamžik účinnosti právního úkonu. 

Zůstává otázkou, zda se soudní praxe v tomto směru odkloní ve prospěch tradice 

československého odpůrčího řádu a soudní praxe tehdejší, anebo zůstane věrná 

dosavadní judikatuře posledních dvaceti let. 

6.4.3.  Jiný majetek dlužníka a okamžik rozhodný pro posouzení zkrácení 

Soudní praxe dále dovodila, že podmínka „zkrácení“ věřitele není naplněna 

v případě, když může věřitel prokazatelně použít jiný majetek dlužníka k uspokojení 

své vymahatelné pohledávky. Nejvyšší soud uvedl například v rozhodnutí ze dne 26. 

února 2013, sp. zn. 21 Cdo 809/2012, že „ke zkrácení uspokojení vymahatelné 

pohledávky věřitele nemůže dojít, zmenší-li se sice majetek dlužníka, avšak vlastní-li 

                                                
158 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR, ze dne 11. dubna 1931, sp. zn.  RV II 108/31 Vážného sbírka č. 
10691, in: PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 
občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
159  VRAJÍK M. Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o 
obchodních korporacích. ANAG, 2014, s. 163 
160 PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
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dlužník navzdory odporovatelnému právnímu úkonu a dalším svým dluhům takový 

majetek, který sám o sobě postačuje k tomu, aby se z něho věřitel uspokojil.“ Vlastní-li 

například dlužník kromě zcizené nemovitosti, jejíž převod věřitel odporuje, také 

nemovitost další, která rovněž může sloužit k uspokojení věřitelovy pohledávky, nejsou 

naplněny podmínky odporovatelnosti převodu zcizené nemovitosti. Tento závěr je 

logický, neboť smyslem odporovatelnosti právním úkonům je chránit uspokojení 

věřitelovy pohledávky. Když tedy dlužník navzdory zmenšení svého majetku pořád 

vlastní majetek jiný, postačující k uspokojení věřitelovy pohledávky, nemůže dojít ke 

zkrácení uspokojení věřitele a jeho zájmy nejsou ohroženy.     

 Problém uvedeného závěru přichází až při posuzování okamžiku, ke kterému 

dlužník vlastní „jiný majetek“. S tím souvisí také výše zmíněná nemožnost odporovat 

ekvivalentním právním úkonům, když soudní praxe považuje pro posouzení 

ekvivalentnosti převodu dlužníkova majetku za rozhodný okamžik účinnosti právního 

úkonu. Pro splnění podmínky zkrácení majetku dlužníka je přitom důležité vyřešit 

otázku, k jakému okamžiku se má zkrácení dlužníkova majetku posuzovat, a tedy 

k jakému okamžiku má dlužník vlastnit jiný majetek. Tedy otázku, zda jde o relevantní 

zkrácení pouze v případě, že majetek dlužníka byl zmenšen v době učinění právního 

úkonu, anebo v době rozhodování o odpůrčí žalobě. K prvnímu řešení se přiklání 

dosavadní praxe Nejvyššího soudu. Z judikatury vyplývá, že ztížení věřitelovy možnosti 

uspokojit svou pohledávku je třeba posuzovat k okamžiku, kdy nabyl právní úkon 

účinnosti, a pozdější změny v majetku dlužníka nejsou relevantní.161 Například ve výše 

uvedeném rozhodnutí Nejvyšší soud vytknul odvolacímu soudu, že se nezabýval tím, 

zda dlužnice „v době uzavření odporované darovací smlouvy“ vlastnila další majetek. 

Také v dalším svém rozhodnutí Nejvyšší soud uvádí, že způsobilost zkrácení 

uspokojení pohledávky věřitele musel odporovaný právní úkon splňovat v době, kdy byl 

učiněn, a že tato podmínka není naplněna, bylo-li možné k uspokojení pohledávky 

věřitele použít jiný majetek dlužníka. 162      

 Když institut odporovatelnosti má sloužit pro potřeby exekučního řízení, jak 

uvádí také soudní praxe163, mám za to, že je podstatný stav majetku dlužníka právě 

                                                
161 PULKRÁBEK Z. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku. Právní rozhledy 11/2013, s. 381 an. 
162 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. října 2006, sp. zn. 30 Cdo 64/2006 
163 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. prosince 2009, sp. zn. 30 Cdo 366/2008 
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v době, kdy se věřitel domáhá uspokojení své pohledávky. Proto by měla být pro 

posouzení okamžiku, ke kterému dlužník vlastní jiný majetek rozhodující ta skutečnost, 

že pohledávka věřitele nemůže být uspokojena v době, kdy skutkový stav posuzuje 

soud. To znamená, že by nemělo být relevantní, zda měl dlužník jiný majetek v době 

odporovaného úkonu, ale zda je možné použít jiný majetek dlužníka právě v době 

uspokojování pohledávky. Pokud by bylo pro posuzování toho, zda se jedná či nejedná 

o odporovatelný právní úkon rozhodující to, zda dlužník v době učinění tohoto úkonu 

vlastnil či nevlastnil jiný majetek, vedl by takový závěr k absurdní situaci, kdy by pro 

úspěšné odporování nebylo rozhodující, zda lze pohledávku věřitele uspokojit z jiného 

majetku dlužníka v době, kdy je pohledávka vymáhána. Jinak řečeno, odpůrčí žaloba by 

musela být úspěšná i tehdy, pokud by měl dlužník v době rozhodování o této žalobě 

dostatečný majetek k uspokojení pohledávky. Takový závěr popírá smysl a účel 

odpůrčího práva. Rozhodující pro posouzení skutkového stavu věci, a tedy i pro 

posouzení zkrácení uspokojení věřitelovy pohledávky včetně posouzení případného 

jiného majetku dlužníka, by měl být stav v době vyhlášení rozsudku soudu o odpůrčí 

žalobě. Ostatně i v souvislosti s otázkou aktivní věcné legitimace judikatura dovodila, 

že pohledávka žalujícího musí být vymahatelná v době rozhodnutí soudu – nemusí být 

vymahatelná v době, kdy byl odporovaný právní úkon učiněn.     

6.5.  Právní následky úspěšně uplatněné odpůrčí žaloby 

Na tomto místě lze shrnout to, co bylo nastíněno již výše. Pravomocné 

rozhodnutí soudu, které vyhovělo odpůrčí žalobě, má za následek, že napadený právní 

úkon dlužníka nemá vůči věřiteli právní účinky, a to s působností ex tunc. Soudní praxe 

výstižně formuluje důsledky úspěšné odpůrčí žaloby: „Rozhodnutí soudu, kterým bylo 

odpůrčí žalobě vyhověno, představuje podklad k tomu, že se věřitel může na základě 

titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního titulu) vydaného proti dlužníku 

domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co odporovaným 

právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, 

v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn.“164 Exekuční titul vydaný proti dlužníku tak 

postihuje, ve spojení s rozsudkem vyhovujícím odpůrčí žalobě, i osobu mající prospěch 

z odporovaného právního úkonu. V případě, že uspokojení z toho, co ušlo z dlužníkova 
                                                
164 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. května 1999, sp. zn. 2 Cdon 1703/96 



 55 

majetku není dobře možné – například proto že věc byla spotřebována – má zkrácený 

věřitel právo na peněžitou náhradu. 

7. Relativní neúčinnost právního jednání podle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. 

7.1.  Úvod 

 Důvodem k nové právní úpravě institutu relativní neúčinnosti bylo dle důvodové 

zprávy k občanskému zákoníku prohloubení a propracování úpravy odporovatelnosti 

v občanském zákoníku 1964. Tu důvodová zpráva považuje za „redukovanou a málo 

funkční obdobu příslušné úpravy v občanském zákoníku z r. 1950.“165 Nová právní 

úprava si vybrala za vzor odpůrčí řád upravený v čl. III. zák. č. 64/1931 Sb. 

Terminologickou změnu autoři občanského zákoníku odůvodňují tím, že 

„odporovatelnost“ je institutem procesního práva, přičemž termín „neúčinnost“ má 

vyjadřovat hmotněprávní charakter tohoto institutu.166 Toto odlišení lze spatřit v § 589 

odst. 2 ObčZ 2012, který hovoří o odporovatelnosti ve smyslu podání žaloby věřitele, 

kterou bylo „odporováno“ právnímu jednání dlužníka, tedy ve smyslu procesním, a tuto 

žalobu i nadále pojmenovává „odpůrčí žalobou“.      

 Hned první ustanovení věnované relativní neúčinnosti, § 589 ObčZ 2012, 

stanoví, za jakých podmínek se věřitel může domáhat, aby soud určil, že právní jednání 

dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Jde o právní jednání dlužníka, která zkracují 

uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele. V tomto ohledu se právní úprava (až na 

terminologické odlišnosti) zásadně nezměnila. Terminologickými odlišnostmi se rozumí 

nejen pojem „právní jednání“, který nahradil „právní úkon“. O tom již bylo pojednáno 

v první části této práce. Novým výrazem je na tomto místě také „vykonatelnost“ 

pohledávky. Ustanovení § 42a ObčZ 1964 totiž hovořilo o její „vymahatelnosti“. Pojem 

vykonatelnost považuje nauka za takovou vlastnost pohledávky, která znamená její 

                                                
165 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 
s. 264 
166 tamtéž 
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vynutitelnost donucovací mocí státu.167 Jedná se o pohledávku, která je způsobilým 

exekučním titulem. Naproti tomu o vymahatelnou pohledávku jde v případě, kdy 

pohledávka ještě není vynutitelná státní mocí, stala se ale splatnou, resp. dospěla. Jedná 

se tedy o dvě odlišné vlastnosti pohledávky. Soudní praxe v souladu s právní naukou 

přitom podmínku „vymahatelnosti“ pohledávky v § 42a ObčZ 1964 vykládala ve 

smyslu vykonatelnosti. Tuto terminologickou změnu v občanském zákoníku 2012 lze 

proto hodnotit kladně.          

 Lze rovněž očekávat, že judikatura věnovaná otázce aktivní legitimace k podání 

odpůrčí žaloby bude aplikovatelná i za účinnosti nové právní úpravy. Aktivně 

legitimován bude i nadále věřitel, který měl za dlužníkem pohledávku v době, kdy bylo 

učiněno odporované právní jednání. Přitom nezáleží zda jde o pohledávku splatnou 

nebo nesplatnou nebo pohledávku, která má vzniknout v budoucnu. Požadavek soudní 

praxe, aby byla pohledávka vykonatelná alespoň v době rozhodování soudu o odpůrčí 

žalobě, by měl být rovněž aplikovatelný.      

 Občanský zákoník také přejímá ustanovení o tom, že právo odporovat právnímu 

jednání náleží věřiteli i tehdy, je-li právo třetí osoby (tedy osoby, která odporovatelným 

právním jednáním nabyla prospěch) již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno. To 

znamená, že věřitel se bude moct domáhat relativní neúčinnosti i v případě, že zmíněná 

třetí osoba má vůči dlužníku exekuční titul na plnění z odporovaného právního jednání 

anebo v případě, že z takového jednání již plnění nabyla. 

7.2.  Odporovatelná právní jednání (opomenutí) 

 Občanský zákoník vymezuje konkrétní skutkové podstaty relativní neúčinnosti, 

jejichž výčet se v porovnání s dosavadní úpravou rozšířil z původních dvou na pět. 

Nejedná se přitom o rozšíření skutkových podstat na situace doposud nezakládající 

odporovatelnost. Zde se projevuje zmiňované prohloubení dosavadní právní úpravy. 

Jelikož právně lze jednat jak konáním tak i opomenutím, občanský zákoník výslovně 

uvádí možnost odporovat opomenutím. Odporovatelná budou všechna opomenutí 

dlužníka, která naplňují jednu ze skutkových podstat zakládajících možnost domáhat se 

relativní neúčinnosti. Půjde však jenom o takové nekonání, které je projevem vůle, tedy 

                                                
167 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 167 
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„lze-li z onoho nekonání vyvodit vůli určitého obsahu“.168 V případě opomenutí, které 

zakládá relativní neúčinnost, má dlužník vůli zkrátit uspokojení svého věřitele. Soudní 

praxe například považuje za odporovatelné nezabránění věcným účinkům kupní 

smlouvy, kterou dlužník převedl nemovitost.169     

 U prvních tří skutkových podstat je přítomen úmysl dlužníka zkrátit své věřitele, 

a to na základě úplatných právních jednání. Postačí také úmysl nepřímý, kdy dlužník ví, 

že jeho jednání může zkrátit věřitele a  jednání přesto uskuteční. Tyto jednotlivé 

skutkové podstaty se liší ve znalosti úmyslu dlužníka druhou stranou, případně ve 

skutečnosti, zda se jednalo o osobu třetí nebo osobu blízkou.  

7.2.1. První skutková podstata 

 Na prvním místě stojí nejzávažnější ze všech skutkových podstat, která 

umožňuje prohlášení relativní neúčinnosti takových právních jednání, která dlužník 

učinil v posledních pěti letech v úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový úmysl druhé 

straně znám. Podstatnými náležitostmi pro úspěšnou odporovatelnost jsou v tomto 

případě jak úmysl dlužníka zkrátit věřitele, tak vědomost o tomto úmyslu strany, která 

z daného právního jednání nabyla prospěch. Zkrácený věřitel tyto skutečnosti musí 

tvrdit a prokázat. Vědomost druhé strany o úmyslu dlužníka bude plynout především 

z jejího vztahu k dlužníkovi, případně z četnosti těchto jednání.170 To, že se jedná o 

nejzávažnější ze skutkových podstat, dokazuje nejdelší lhůta k podání odpůrčí žaloby, a 

to lhůta pětiletá.          

 Tento případ má velmi blízko k situaci, která může zakládat neplatnost právního 

jednání.171 Neplatné (ať už absolutně nebo relativně) je totiž takové právní jednání, 

které se příčí dobrým mravům. Tato situace by nastala v případě, že by druhá strana 

nejen věděla o úmyslu dlužníka zkrátit svého věřitele, ale tento úmysl rovněž měla ona 

sama, případně by byla o možném zkrácení dlužníkova věřitele alespoň srozuměna. 

Pokud ale úmysl, byť i nepřímý, u této osoby absentuje, není možné dovodit neplatnost 
                                                
168 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 177 
169 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s. 387 
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Kluwer, a.s., 2014, s. 1501 
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dlužníkova právního jednání. První skutková podstata zakládající relativní neúčinnost 

právního jednání vyžaduje, aby osoba, která nabyla z tohoto jednání prospěch 

(žalovaný) o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele sice věděla, ale její vůle ke zkrácení 

nesměřuje. Tato osoba v podstatě jedná „vědomě nedbale“, protože bez přiměřených 

důvodů spoléhá, že ke zkrácení dlužníkova věřitele nedojde. To znamená, že zatímco 

nedbalost druhé strany má za následek relativní neúčinnost právního jednání, nepřímý 

úmysl druhé strany zakládá již sankci neplatnosti. 

7.2.2. Druhá skutková podstata 

 Na druhém místě je možné odporovat právnímu jednání, kterým dlužník 

v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně znám dlužníkův 

úmysl věřitele zkrátit. Není nutné, aby druhá strana, tedy žalovaný, o úmyslu dlužníka 

věděla. Postačuje, že o úmyslu vzhledem k okolnostem vědět měla a mohla. Oproti 

prvně zmíněnému případu, ve kterém je sankce relativní neúčinnosti založená vědomou 

nedbalostí druhé strany, se tady jedná o „nedbalost nevědomou“.172 Rozdíl je v míře 

znalosti druhé strany o zkracovacím úmyslu dlužníka. V tomto případě se jedná o 

pouhou domněnku znalosti takového úmyslu. To podstatně ulehčuje postavení věřitele, 

který opět nese důkazní břemeno. Oproti první situaci, ve které musí věřitel prokázat, že 

druhá strana o úmyslu skutečně věděla, zde postačí když věřitel prokáže objektivní 

okolnosti za kterých bylo právně jednáno. Občanský zákoník 2012 v § 4 odst. 1 zakládá 

předpoklad, že „každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost 

užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý může v právním styku důvodně 

očekávat“. Dále ve druhém odstavci citovaného ustanovení občanský zákoník uvádí: 

„Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli 

vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí 

musely být v jejím postavení zřejmé.“ Domněnka znalosti úmyslu u druhé skutkové 

podstaty vychází právě z tohoto předpokladu. Pokud tedy žalobce prokáže, že osoba 

s rozumem průměrného člověka jednající s běžnou péčí a opatrností musela z okolností 

případů rozpoznat úmysl dlužníka zkrátit své věřitele, bude odpůrčí žaloba úspěšná.

  I když je věřitel zvýhodněn v otázce břemena tvrzení a břemena důkazního, 

méně intenzivní spoluúčast druhé strany způsobuje, že je věřitel chráněn kratší lhůtou 
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než u první skutkové podstaty. Lhůta, ve které se může dovolat relativní neúčinnosti je 

u druhé skutkové podstaty pouhé dva roky.  

7.2.3. Třetí skutková podstata 

 Třetím případem, pro který je podstatný zkracovací úmysl dlužníka, je situace, 

kdy druhou stranou v jejíž prospěch bylo právně jednáno, byla osoba dlužníkovi blízká. 

Lze se domáhat relativní neúčinnosti právního jednání, ke kterému došlo v posledních 

dvou letech mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo které dlužník učinil v její 

prospěch, ledaže druhé straně (osobě blízké) v době, kdy se právní jednání stalo, 

dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl a ani znám být nemusel. Oproti předešlým 

situacím, zde občanský zákoník 2012, podobně jako občanský zákoník 1964, presumuje 

vědomost osoby blízké o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele. Osoba blízká tak v tomto 

případě nese břemeno tvrzení a důkazní o vědomosti úmyslu dlužníka zkrátit své 

věřitele, což znamená, že podobně jako předchozí právní úprava, přináší toto ustanovení 

věřiteli výhodnější procesní postavení. Rozdíl oproti předchozí úpravě je ve faktu, že 

občanský zákoník nevyžaduje u osoby blízké vynaložení „náležité pečlivosti“ k poznání 

dlužníkova úmyslu,173 což naopak zvýhodňuje osobu blízkou. Judikatura zabývající se 

právě pojmem náležité pečlivosti patrně nebude nadále aplikovatelná a zůstává tak 

otázkou, jak se k této situaci postaví soudní praxe.     

 Pojem osoby blízké vymezuje občanský zákoník 2012 v ustanovení § 22. 

Vychází přitom z předešlé právní úpravy, kterou však jednak doplňuje a jednak reaguje 

na výklad pojmu osoby blízké, ke kterému dospěla dosavadní soudní praxe. Osobou 

blízkou je nadále příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner podle jiného 

zákona upravujícího registrované partnerství. Dále se již tradičně za osoby blízké 

považují jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou by 

utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Občanský zákoník 

2012 však na rozdíl od občanského zákoníku 1964 výslovně uvádí vyvratitelnou 

domněnku, že osobami blízkými jsou i ty osoby, které spolu trvale žijí. Za účinnosti 

občanského zákoníku 1964 musely tyto osoby prokazovat, že mezi nimi existuje poměr 

rodinnému poměru obdobný. Nově se má za to, že osobami blízkými jsou i osoby 
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sešvagřené. Švagrovtsví, tedy poměr mezi jedním manželem a příbuzným druhého 

manžela, nebylo v dřívější právní úpravě vůbec vymezeno a bylo tak bez právního 

významu. V našem právním řádu je tento pojem nový. Konstrukce „má se za to“ 

znamená, že se jedná o vyvratitelnou domněnku. Je tedy možné prokázat opak, tedy že 

osoby sešvagřené v konkrétním případě osobami blízkými nejsou.    

 Z hlediska problematiky relativní neúčinnosti, nové vymezení osoby blízké 

nepochybně přináší další výhodu pro věřitele. Rozšíření okruhu osob blízkých o osoby 

sešvagřené mu přináší lepší procesní postavení ve větším množství případů, neboť 

subsumpce případu, kdy je v postavení žalovaného osoba sešvagřená, do třetí skutkové 

podstaty, zbavuje věřitele břemena tvrzení a důkazního. Také vyvratitelná právní 

domněnka, že osoby které spolu trvale žijí jsou osobami blízkými situaci z pohledu 

věřitele zjednodušuje, neboť není nadále nutné prokazovat, že by osoba trvale žijící 

s dlužníkem pociťovala újmu, kterou utrpěl dlužník jako újmu vlastní. Stačí prostá 

skutečnost že dlužník s touto osobou trvale žije.      

 Již bylo nastíněno, že občanský zákoník 2012 ve vymezení pojmu osoby blízké 

reaguje na extenzivní výklad judikatury, která v některých případech dovozovala, že 

právnická osoba a fyzická osoba mohou být vůči sobě v postavení osob blízkých (viz 

bod 6.2.3.). „Účelem nově koncipovaného ustanovení je nalezení vhodnější právní 

konstrukce tak, aby pro příště nebyla nutná tak dalekosáhlá extenze, jakou je konstrukce 

poměru obdobného rodinnému mezi člověkem a právnickou osobou.“174 Nadále tak již 

není možné, aby právnická osoba byla v postavení osoby blízké vůči členu svého 

statutárního orgánu nebo toho, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje. Občanský 

zákoník 2012 však stanoví, že pokud zákon v určitých případech vyžaduje zvláštní 

podmínky anebo omezení  mezi osobami blízkými k ochraně třetích osob, „platí tyto 

podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem 

jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu ovlivňuje jako její člen nebo 

na základě dohody či jiné skutečnosti.“175      

 Onou chráněnou třetí osobou bude právě věřitel dovolávající se relativní 

neúčinnosti právního jednání. I když právnická osoba nemůže být nadále v postavení 

osoby blízké, občanský zákoník 2012 zachovává výklad soudní praxe, který chránil 
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věřitele před právním jednáním, které učinil například jednatel společnosti s ručením 

omezeným (věřitelův dlužník) ve  prospěch této společnosti, a to v tom smyslu, že 

takové jednání subsumuje pod ustanovení § 590 odst. 1 písm. c) ObčZ 2012 a 

ponechává tak věřiteli výhodnější procesní postavení popsané výše. 

7.2.4. Čtvrtá skutková podstata 

 V pořadí čtvrtá skutková podstata umožňuje věřiteli dovolat se relativní 

neúčinnosti kupní nebo směnné smlouvy uzavřené v posledním roce mezi dlužníkem a 

jeho kontrahentem, musela-li druhá strana (dlužníkův kontrahent) poznat v jednání 

dlužníka mrhání majetkem, které způsobuje zkrácení dlužníkova věřitele. V tomto 

případě zákon vůbec nevyžaduje pro naplnění skutkové podstaty úmysl dlužníka zkrátit 

uspokojení věřitele. Podstatná je objektivně zjistitelná skutečnost, a to podstata 

právního jednání dlužníka, které spočívá „v pozbývání majetku pod cenou“. 176 

Komentář k občanskému zákoníku 2012 (ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A kol. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014) uvádí: „Od 

prvních tří skutkových podstat se tento případ liší jednak typem transakcí provedených 

dlužníkem, jednak specifickým rysem chování dlužníka a dále absencí subjektivní 

stránky jednání dlužníka.“177 Odporovat lze jenom konkrétním smluvním typům, a to 

kupní nebo směnné smlouvě. Jiným typům právního jednání dlužníka odporovat na 

základě této skutkové podstaty nelze.      

 Pojem mrhání majetkem znamená především plýtvání s majetkem, „vyznačuje 

se rizikovými investicemi a plněními, která hodnotově neodpovídají protiplněním, 

nepřiměřenými výdaji.“ 178  Otázkou ovšem zůstává, jak široce bude tento pojem 

vykládán judikaturou.         

 Věřitel v tomto případě sice nemusí prokazovat dlužníkův zkracovací úmysl, na 

druhé straně je povinen prokázat, že druhá strana nevýhodnost jednání musela poznat. 

Dlužníkův kontrahent musí poznat „při průměrném rozumu“, že dlužník mrhá svým 
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majetkem, „a to bez obtíží z toho, že rozdíl mezi cenou tržní a kupní je zřetelný, ba 

nápadný“.179  

7.2.5. Pátá skutková podstata 

 Úmysl dlužníka zkrátit věřitele není nutnou náležitostí ani u poslední skutkové 

podstaty, podle které se neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka může 

věřitel dovolat tehdy, pokud k němu došlo v posledních dvou letech. Rozhodující je 

samotná bezúplatnost právního jednání, tedy to, že se jedná o takové právní jednání, 

kdy se za poskytnutí majetkové hodnoty nedostává žádného vzájemného protiplnění. 

Může se jednat jak o darování, odmítnutí anebo vzdání se dědictví, anebo o zřízení 

zástavy na vlastní nemovitosti.180 Oproti dosavadní právní úpravě, občanský zákoník 

2012 výrazně posílil postavení věřitele v těchto případech, když věřitel vůbec nemusí 

prokazovat dlužníkův zkracovací úmysl a pochopitelně ani vědomost druhé strany, 

která bezúplatným právní jednáním nabyla prospěch, o tomto úmyslu.   

 Zákon však stanoví určité výjimky, za kterých se věřitel nemůže domáhat určení 

relativní neúčinnosti bezúplatných právních jednání. Půjde o bezúplatné právní jednání, 

kterým dlužník plní povinnosti uložené zákonem, o obvyklé příležitostné dary, dále  

věnování učiněná v přiměřené výši na prospěšný účel a poslední výjimkou jsou plnění, 

kterými bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti.181 

7.3.  Lhůta pro podání odpůrčí žaloby a výhrada věřitele 

Občanský zákoník 2012 upravuje otázku lhůt odlišně od předchozí právní 

úpravy, kdy byla lhůta k podání odpůrčí žaloby ve všech případech stejná, a to tříletá. 

Nyní se setkáváme s různými lhůtami v závislosti na skutkové podstatě, kterou naplňuje 

odporované právní jednání. Zákonodárce tak odlišuje jednotlivá odporovatelná právní 

jednání podle toho, jakou míru závažnosti jím přikládá. Jedině u první skutkové 

podstaty lze spatřovat zvýhodnění věřitele oproti předchozí právní úpravě z hlediska 

lhůty, kdy zákon umožňuje v případě, že byl dlužníkův zkracující úmysl druhé straně 
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znám, odporovat právnímu jednání ve lhůtě až pěti let. U ostatních právních jednání je 

lhůta kratší. Pakliže druhá strana o úmyslu dlužníka pouze musela vědět anebo je 

druhou stranou osoba dlužníkovi blízka (jedná se o druhou a třetí skutkovou podstatu), 

má věřitel možnost odporovat těmto právním jednáním ve lhůtě dvou let. Stejná lhůta 

platí pro bezúplatná právní jednání (pátá skutková podstata). Ještě výrazněji kratší lhůta, 

a to pouze jeden rok, je stanovena pro případy kupní či směnné smlouvy, ve kterých 

druhá strana musela v jednání dlužníka poznat mrhání majetkem, kterým je věřitel 

zkracován.          

 Kratší lhůta k podání odpůrčí žaloby na první pohled přináší horší postavení pro 

věřitele oproti předchozí právní úpravě, na straně druhé přinášejí podrobněji upravené 

skutkové podstaty jiné výhody. Například u bezúplatných právních jednání a také 

v případech kdy dlužník „mrhá majetkem“ věřitel vůbec nemusí prokazovat subjektivní 

stránku jednání dlužníka, tedy jeho úmysl zkrátit věřitele. Pro podání odpůrčí žaloby 

postačují objektivní skutečnosti jako je bezúplatnost či mrhání majetkem. V případě 

zmíněném na druhém místě se sice vyžaduje, aby dlužníkův kontrahent poznal 

v právním jednání dlužníka mrhání majetkem, nemusí ale vědět nic o úmyslu dlužníka, 

protože ten čtvrtá skutková podstata nevyžaduje. Kratší lhůta k podání odpůrčí žaloby je 

proto namístě z důvodu zabezpečení právní jistoty, když věřitel je zvýhodněn na jiných 

místech. Nevyužije-li věřitel výhodnější procesní postavení v kratších lhůtách, může se 

odporovatelnosti domáhat také v pěti leté lhůtě, pak ale musí prokázat úmysl dlužníka 

zkrátit své věřitele a vědomost druhé strany o tomto úmyslu. Zmešká-li věřitel kratší 

prekluzivní lhůtu, má stále možnost odporovat na základě první skutkové podstaty, ale 

už za ztížených procesních podmínek.      

 Zkrácení lhůty v případě, že druhou stranou je osoba dlužníku blízká, však 

skutečně přináší horší postavení věřitele oproti dosavadnímu stavu. Zákonodárce zde 

zvýhodňuje osobu blízkou (která v tomto případě i nadále nese břemeno tvrzení a 

důkazní o tom, že jí úmysl dlužníka zkrátit své věřitele znám nebyl a ani znám být 

nemusel), kde ale právo odporovat právnímu jednání má věřitel ve lhůtě dvou let 

namísto původních tří let. Jak bylo uvedeno výše, osoba blízká ani nemusí prokazovat 

vynaložení „náležité pečlivosti“ ke zjištění dlužníkova úmyslu. Ovšem i na tomto místě 

může věřitel odporovat právnímu jednání i po uplynutí lhůty dvou let za méně 

výhodného procesního postavení, a to na základě první skutkové podstaty, kdy břemeno 
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tvrzení a důkazní nebude nést osoba blízká, ale věřitel.     

 Podobná je situace věřitele v případě druhé skutkové podstaty, kdy má lhůtu k 

podání odpůrčí žaloby zkrácenou z původních tří let na dva roky v případě, musel-li být 

dlužníkův úmysl znám druhé straně. Je tedy na věřiteli, zda se mu podaří prokázat 

vědomost druhé strany o úmyslu dlužníka, k čemuž mu zákon dává prostor pěti let 

(první skutková podstata), anebo využije ve lhůtě dvou let pouhou domněnku vědomosti 

druhé strany, která vychází z objektivních skutečností (druhá skutková podstata). 

 S během lhůt k podání odpůrčí žaloby souvisí nový institut, který přináší 

občanský zákoník 2012 představující posílení postavení věřitele v porovnání 

s dosavadní úpravou, a který v jistém smyslu reaguje na zhoršené postavení věřitele 

v důsledku kratších lhůt. Jedná se o možnost vyhradit si právo dovolat se neúčinnosti 

právního jednání v době, kdy pohledávka věřitele ještě není vykonatelnou. Věřitel 

pomocí tohoto nástroje informuje o možném budoucím dovolání se neúčinnosti osobu, 

vůči které má toto právo, a to prostřednictvím notáře, exekutora či soudu. Tato výhrada 

má v podstatě dvojí funkci. Na jedné straně se jedná o funkci preventivní, když výhrada 

věřitele předchází odpůrčí žalobě a je pro adresáta v podstatě varováním schopným 

předejít řízení o odpůrčí žalobě. 182  Na straně druhé spočívá výhoda výhrady ve 

skutečnosti, že od jejího doručení notáři, exekutorovi či soudu neběží lhůta k podání 

odpůrčí žaloby a to až do doby, než se pohledávka věřitele stane vykonatelnou. Jedná se 

v podstatě o prodloužení lhůty k podání odpůrčí žaloby.183 Jelikož jde o subsidiární 

podporu ochrany věřitele, podmínky jejího uplatnění jsou až na vykonatelnost 

pohledávky stejné jako v případě odpůrčí žaloby. Pro učinění výhrady musí tedy být 

naplněny podmínky jedné ze skutkových podstat zakládající možnost dovolat se 

neúčinnosti právního jednání. Tento nový nástroj by mohl napravit stav, kdy věřitelé 

podávají odpůrčí žalobu v době, kdy jejich pohledávka ještě není vykonatelná aby tím 

předešli zmeškání lhůty, a následně žádají o přerušení řízení do doby, než se 

pohledávka vykonatelnou stane.184  

                                                
182 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1506 
183 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 178 
184 VRAJÍK M. Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o 
obchodních korporacích. ANAG, 2014, s. 159 
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7.4.  Pasivní věcná legitimace 

Či už odpůrčí žaloba anebo výhrada věřitele směřují nikoli vůči dlužníku, ale 

vůči osobám, které nabyly prospěch z odporovatelného právního jednání. V tomto 

ohledu se právní úprava nezměnila. Přesto ale nacházíme v úpravě pasivní věcné 

legitimace k odpůrčí žalobě v občanském zákoníku 2012 výrazné prohloubení ve 

srovnání s předchozí úpravou. Občanský zákoník 1964 za pasivně věcně legitimovanou 

považoval osobu, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl 

z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch. Situací, za které by nabytý majetkový 

prospěch přešel na právního nástupce takové osoby, se předchozí úprava vůbec 

nezabývala. Komentář k občanskému zákoníku 1964 považoval otázku, zda může být 

pasivně legitimován právní nástupce uvedené osoby, například její dědic, za spornou a 

za tehdejšího právního stavu dovozoval negativní odpověď. 185  Právě situaci, kdy 

majetek přešel na právního nástupce osoby, která s dlužníkem jednala, nebo nabyla 

takovým jednáním prospěch, bere v potaz současná úprava relativní neúčinnosti. 

Občanský zákoník rozeznává čtyři druhy subjektů, které mohou být pasivně 

legitimovány k odpůrčí žalobě bezpodmíněně a dále pak určuje další osoby, které budou 

pasivně legitimovány jenom  za určitých okolností.     

 V první řadě je možné žalovat osobu, která s dlužníkem právně jednala, tedy 

smluvního partnera dlužníka. Pasivně legitimovaná je také osoba, která z právního 

jednání nabyla prospěch, jde tedy o adresáta jednání, které zmenšilo majetek dlužníka. 

Další okruh pasivně legitimovaných subjektů tvoří dědici dlužníka. Poslední osobou, 

kterou může věřitel žalovat, je ten, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako 

její právní nástupce. U těchto čtyř okruhů osob se jejich postavení jako pasivně 

legitimovaných účastníku řízení presumuje bez dalšího.    

 Osoby uvedené ve druhém odstavci § 594 ObčZ 2012 jsou jako odpůrce 

definovány ještě na základě dalších okolností. V prvním případě se jedná o právního 

nástupce, kterému musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat 

neúčinnosti. Zákon má na mysli právního nástupce některé z osob uvedených výše, 

které mohou být žalovány bez dalšího. V takovém případě nemá žalovaný bezprostřední 

vztah ať už k dlužníku či k věřiteli. Zákon proto vyžaduje, aby věřitel prokázal znalost 
                                                
185 ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK, M. Občanský zákoník I. komentář. 2.vyd. 
Praha: Beck, 2009, 2 sv., s. 388 
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žalovaného o základních okolnostech, pro které je možno odporovat právnímu jednání 

dlužníka.186 Nejedná se přitom o znalost úmyslu dlužníka krátit uspokojení svých 

věřitelů. „Postačí, aby tento subjekt znal v základních rysech podstatu transakce mezi 

dlužníkem a svým předchůdcem.“187       

 Dalším pasivně legitimovaným k odpůrčí žalobě, je právní nástupce, který nabyl 

právo (od toho, kdo jej nabyl od dlužníka) bezúplatně.188 Bezúplatnost nabytí práv od 

jeho předchůdce přináší žalovanému horší postavení oproti předchozímu případu, když 

znalost o okolnostech, pro které je možné dovolat se relativní neúčinnosti, se u něj 

nevyžaduje.           

 Do poslední skupiny žalovaných se řadí právní nástupce osoby, jež nabyla od 

dlužníka prospěch, který je vůči této osobě v postavení osoby blízké. Důkazní břemeno 

v takovém případě nese tato osoba blízká, když musí vyvrátit že nemá vědomost o 

důvodu pro který by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání. Její 

vědomost se totiž předpokládá.      

 Z uvedeného vyplývá, že okruh osob, vůči kterým se věřitel může dovolat 

relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka, je v občanském zákoníku 2012 značně 

rozšířen oproti dřívější právní úpravě. Jeho postavení je nepochybně lepší, neboť má 

možnost odporovat právnímu jednání i vůči právnímu nástupci osoby, která z právního 

jednání nabyla prospěch, čímž je okruh potenciálních žalovaných rozšířen. 

7.5.  Následky úspěšné odpůrčí žaloby 

7.5.1. Práva věřitele po vyslovení neúčinnosti právního jednání 

Rozhodnutí soudu vyslovující relativní neúčinnost právního jednání zakládá 

zkrácenému věřiteli tři práva. Na prvním místě je to právo domáhat se uspokojení své 

pohledávky z ušlého majetku, dále pak právo na odpovídající náhradu a do třetice právo 

na náhradu škody. Tyto práva mají mezi sebou vztah subsidiarity.189   

                                                
186 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1509 
187 tamtéž 
188 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 181 
189 ŘEHÁČEK O., VRBA, M. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského zákoníku. 
Právní rozhledy 21/2013, s. 747 an. 
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 Primární právo věřitele je právo domáhat se uspokojení pohledávky i z toho, co 

neúčinným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo. Dikce „i z toho“ co 

z dlužníkova majetku ušlo znamená, že zdrojem uspokojení pohledávky je především 

dlužníkův existující majetek, až pak se může věřitel domáhat uspokojení vůči jiné 

osobě.190 Půjde zejména o případ, kdy dlužníkův majetek slouží k uspokojení pouze 

části věřitelovy pohledávky. K uspokojení zbývající  části pak bude sloužit majetek, 

který neúčinným právním jednáním z majetku dlužníka ušel a povinným v exekuci bude 

osoba, která tento majetek neúčinným právním jednáním nabyla.   

 Není-li dobře možné, aby věřitel využil k uspokojení své pohledávky majetek, 

který dříve patřil dlužníkovi, má věřitel právo na odpovídající náhradu. Zpravidla půjde 

o náhradu v penězích, není ale vyloučeno že se oprávněný věřitel s povinným dohodne 

na jiném plnění. „Není-li to dobře možné“ pokrývá situace, kdy žalovaný již nemá to, 

co odporovaným právním jednáním nabyl (například proto, že byl majetek zničen, 

spotřebován, či prodán), ale také situace, kdy je primární plnění obtížné, anebo je 

nemožné předmět takového primárního plnění zpeněžit.191 Před peněžitou náhradou má 

však přednost věcné (primární) plnění v případě, že má osoba, která získala z právního 

jednání prospěch právního nástupce podle § 594 ObčZ 2012.192 V takovém případě je, 

jak již bylo výše uvedeno, pasivně legitimovaným k žalobě přímo právní nástupce této 

osoby a bude tedy následně po vyslovení neúčinnosti právního jednání povinným 

v exekuci.           

 Do třetice, nebylo-li možné věřitelovo uspokojení v předchozích dvou 

případech, náleží mu právo na náhradu škody. Tato situace nastává podle ustanovení § 

596 ObčZ 2012 tehdy, „nabyla-li třetí osoba k věci, z níž by se věřitel mohl jinak 

domoci uspokojení, takové právo, že se proti této osobě neúčinnosti dovolat nelze“. 

Věřitelovo uspokojení je tak vyloučeno. V tomto případě má ten, vůči komu se věřitel 

neúčinnosti mohl dříve dovolat a za jehož držby právo třetí osobě vzniklo, vůči věřiteli 

povinnost k náhradě škody. Půjde o případy, „kdy odpůrce převedl věc, kterou nabyl od 

dlužníka, třetí osobě, která požívá vůči věřiteli plné ochrany“.193 Ovšem půjde o situace 

                                                
190 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 183 
191 tamtéž 
192 tamtéž 
193 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1512 
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nespadající pod ustanovení § 594 ObčZ 2012, který má opět přednost.194  

 Kdo má vůči věřiteli povinnost či už vydat majetkový prospěch, nebo 

odpovídající náhradu v penězích, či náhradu škody, může se této povinnosti zprostit tak, 

že uspokojí věřitelovu pohledávku za dlužníkem. 

7.5.2. Nepoctivý držitel a poctivý příjemce bezúplatného plnění 

 Ustanovení § 595 odst. 2 ObčZ 2012 výslovně považuje toho, kdo je podle 

rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě zavázán plnit, za nepoctivého věřitele, vztahují se na 

něj tedy ustanovení občanského zákoníku o nepoctivém držiteli.195 Povinný musí nejen 

vydat majetkový prospěch (tedy to co nepoctivě drží), ale také veškerý užitek, který 

držbou nabyl a nahradit škodu, která mohla věřiteli nepoctivou držbou vzniknout. Na 

druhé straně věřitel nahradí nepoctivému držiteli (povinnému) nutné náklady, jichž bylo 

potřeba pro zachování věci.        

 V případě smrti anebo zániku toho, kdo původně od dlužníka majetkový 

prospěch nabyl, je jeho dědic nebo jiný generální sukcesor považován za nepoctivého 

držitele jen tehdy, jestliže mu musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl 

dovolat neúčinnosti právního jednání.196 V opačném případě je považován za poctivého 

držitele, přičemž tuto domněnku je možné vyvrátit. U poctivé držby nastává situace, 

kdy věřitel je povinen uhradit poctivému držiteli nutné náklady, jichž bylo potřeba pro 

zachování podstaty věci, a náklady účelně vynaložené a zvyšující užitečnost věci nebo 

její hodnotu.197         

 Poctivý příjemce bezúplatného plnění uspokojí věřitele v rozsahu, v němž byl 

plněním obohacen. Je jím taková osoba, která přijala od dlužníka majetkový prospěch 

bezúplatně a přitom poctivě, tedy o okolnostech zkrácení uspokojení věřitelovy 

pohledávky nevěděla a ani nemusela vědět.198 Toto privilegované postavení příjemce 

bezúplatného plnění ztrácí, jestliže se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního 

                                                
194 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 185 
195 § 1000 ObčZ 2012 a § 1001 ObčZ 2012 
196 ZUKLÍNOVÁ, M.. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání 
se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. Vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 184 
197 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1511 
198 tamtéž 
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jednání, i kdyby se stalo za úplatu. Tedy v situaci, kdy jsou kromě neúčinnosti 

bezúplatného právního jednání naplněna i jiná skutková podstata zakládající neúčinnost. 

Například byl-li příjemci bezúplatného jednání znám úmysl dlužníka zkrátit věřitele.  

7.5.3. Poznamenání dovolání se neúčinnosti ve veřejném seznamu 

 Poslední ustanovení občanského zákoníku věnující se relativní neúčinnosti, 

ustanovení § 599 ObčZ 2012, umožňuje věřiteli, který se domáhá neúčinnosti právního 

jednání týkajícího se věci zapsané ve veřejném seznamu, aby požádal orgán pověřený 

vedením takového seznamu o poznamenání dovolání se neúčinnosti právního jednání. 

Spolu se žádostí musí věřitel předložit odpůrčí žalobu a důkaz o jejím podání u soudu, 

tedy kopii žaloby s vyznačením potvrzení o jejím podání. Taková poznámka má ten 

význam, že v případě kdy soud odpůrčí žalobě vyhoví, má rozsudek účinky i proti 

osobám, které po provedení poznámky nabyly věc zapsanou v seznamu, nebo právo 

k ní.199 

 

Závěr 

 Řešení otázky vzájemného vztahu zdánlivosti, neplatnosti a neúčinnosti 

právního jednání není pouze záležitostí právní teorie. Postihuje-li právní jednání sankce 

zdánlivosti, absolutní či relativní neplatnosti, případně je-li právní jednání neúčinné ze 

zákona, není možné vyslovit jeho relativní neúčinnost. Bude-li se věřitel domáhat 

odpůrčí žalobou u soudu určení relativní neúčinnosti takového právního jednání, bude 

jeho žaloba zamítnuta. V souvislosti s výkladovým pravidlem, které zavádí občanský 

zákoník 2012, a podle kterého se má na právní jednání hledět spíše jako na platné než 

jako na neplatné, lze však očekávat četnější množství případů připouštějících možnost 

dovolat se relativní neúčinnosti.      

 Srovnáním úpravy odporovatelnosti v občanském zákoníku 1964 ve světle jejího 

výkladu soudní praxí se současnou právní úpravou relativní neúčinnosti lze dospět 
                                                
199 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 1514 
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k následujícím závěrům. Účel úpravy obou institutů je stejný, a to zajistit ochranu 

věřitele před právním jednáním jeho dlužníka v případě, že takové jednání zkracuje 

uspokojení věřitelovy pohledávky. Úprava aktivní legitimace k podání odpůrčí žaloby 

nedoznává zásadní změny, až na terminologické upřesnění podmínky „vykonatelnosti“ 

věřitelovy pohledávky. Lze rovněž očekávat, že judikatura věnována této otázce bude 

aplikovatelná i nadále. Větší prohloubení doznala úprava pasivní legitimace k odpůrčí 

žalobě. Okruh osob, vůči kterým se věřitel může dovolat relativní neúčinnosti právního 

jednání dlužníka je v občanském zákoníku 2012 značně propracován oproti dřívější 

právní úpravě.         

 Změny lze spatřovat také ve vymezení skutkových podstat zakládajících 

relativní neúčinnost. Nejde o rozšíření samotných skutkových podstat oproti předešlé 

úpravě, spíše se jedná o jejich propracování, kdy za určitých okolností uděluje občanský 

zákoník 2012 věřiteli příznivější procesní postavení. V některých případech totiž 

nebude muset věřitel nadále prokazovat zkracovací úmysl dlužníka, ani vědomost, resp. 

domněnku vědomosti, druhé strany. S propracováním skutkových podstat souvisí také 

úprava lhůt k podání odpůrčí žaloby. Prekluzivní charakter lhůty se nezměnil, jiná je její 

délka v jednotlivých případech. U první skutkové podstaty má věřitel lhůtu výrazně 

delší, v ostatních případech se lhůta zkrátila na úkor věřitelova lepšího procesního 

postavení z hlediska tvrzení a prokazování.      

 V souvislosti s případy kdy dlužník právně jednal vůči (anebo ve prospěch) své 

osoby blízké, lze poukázat na rozšíření okruhu osob blízkých v ustanovení § 22 ObčZ 

2012, co znamená opět výhodnější postavení věřitele. Občanský zákoník 2012 rovněž 

zareagoval na soudní praxi, která extenzivně vykládala pojem osoby blízké, kdy 

dovodila v určitých situacích postavení právnické osoby jako osoby blízké. 

V souvislosti s institutem relativní neúčinnosti právních jednání bude možné i nadále 

odporovat právním jednáním mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního 

orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody 

či jiné skutečnosti, za výhodnějšího procesního postavení. Takové osoby však nejsou 

nadále v postavení osob blízkých. Občanský zákoník 2012 však napříště nevyžaduje 

vynaložení náležité pečlivosti osoby blízké k poznání dlužníkova úmyslu, čímž 

zvýhodňuje procesní postavení žalovaného.      

 Za problematické možno považovat závěry dosavadní soudní praxe, která za 
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rozhodný okamžik z hlediska posuzování způsobilosti zkrácení uspokojení pohledávky 

věřitele považuje ten okamžik, kdy byl učiněn „právní úkon“. Když institut relativní 

neúčinnosti má sloužit pro potřeby exekučního řízení, rozhodující pro posouzení 

skutkového stavu věci, a tedy i pro posouzení zkrácení uspokojení věřitelovy 

pohledávky včetně posouzení případného jiného majetku dlužníka, by měl být stav 

v době vyhlášení rozsudku soudu o odpůrčí žalobě.     

 Zvýhodnění věřitele dále přinášejí například ustanovení o možnosti vyhradit si 

právo dovolat se neúčinnosti anebo poznamenání dovolání se neúčinnosti ve veřejném 

seznamu. Lze shrnout, že nová prohloubená právní úprava relativní neúčinnosti je pro 

věřitele příznivější než odporovatelnost občanského zákoníku 1964. 
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Objectionability and relative ineffectiveness 

Summary 

The purpose of my thesis is to analyse the notion of relative ineffectiveness, the 

institute of private law, which serves as a protection of the creditor against the certain 

legal acts of his debtor. This institute was known as objectionability before the new 

civil code came into effect. The aim of this paper is to explain the importance of relative 

ineffectiveness and to distinguish this institute from the other sanctions of the defective 

legal act.          

 The first chapter of my thesis deals with the notion of legal act and its elements 

which are essential for the existence of the valid and effective legal act. The subsequent 

parts examine the results of the situations in which the requirements to elements of legal 

act are not fulfilled. The chapter Two deals with the defects of legal act causing its 

nonexistence. The following chapter Three concerns the sanction of invalidity and the 

chapter Four explains the notion of ineffectiveness. The explanation of those sanctions 

is important for its mutual differentiation and for the subsequent analysis of the institute 

of relative ineffectiveness, because only valid and effective legal act can be pronounced 

by court as relatively ineffective.       

 After analysis of different types of sanctions of defective legal act, the chapter 

Fife provides an historical excursion of the institute of relative ineffectiveness, which is 

followed by explanation of the institute of objectionability, the precursor of relative 

ineffectiveness, with emphasis to its interpretation in relevant Czech case law in chapter 

Six. After the summary of the past legislation, the thesis continues with the present 

legislation dealing with relative ineffectiveness in the chapter Seven.  

 The main aim of my thesis is to compare the institute of objectionability and its 

new successor – relative ineffectiveness and to refer to the main changes which the new 

civil code brought to this field. The result of the research came to outcome, that the 

position of the creditor, to whom the institute of relative ineffectiveness serves, should 

be strengthened under the new legislation. 
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