
 

Univerzita Karlova v Praze  

Právnická fakulta 

 

Lucie Altmanová 

 

Omyl v občanském právu 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 8.6.2015 



 

 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že 

všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

  

Lucie Altmanová 



  

 

ÚVOD................................................................................................................... 1 

1. OMYL JAKO SOUKROMOPRÁVNÍ INSTITUT ..................................... 3 

1.1 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ, JEHO POJMOVÉ ZNAKY A NÁLEŽITOSTI ................................ 4 

1.1.1 Náležitosti vůle ............................................................................................... 5 

2. OMYL V PRÁVNÍM JEDNÁNÍ ................................................................... 7 

2.1 ROZPOR MEZI VŮLÍ A PROJEVEM ........................................................................ 8 

2.1.1 Řešení pomocí výkladových pravidel právních jednání.................................. 9 

2.1.2 Omyl v přenosu............................................................................................. 11 

2.2 OMYL JAKOŽTO VADA VŮLE .............................................................................. 14 

2.2.1 Právní povaha omylu.................................................................................... 14 

2.2.2 Právní úprava omylu v § 583 n. ................................................................... 15 

2.2.3 Omyl v jednání a omyl v pohnutce................................................................ 17 

3. OMYL PODSTATNÝ................................................................................... 20 

3.1 ROZHODUJÍCÍ OKOLNOST .................................................................................. 20 

3.1.1 Prohlášení stran ........................................................................................... 23 

3.2 KAUZALITA ......................................................................................................... 25 

3.3 ÚČAST DRUHÉ STRANY NA OMYLU .................................................................... 27 

3.3.1 Vyvolání omylu druhou stranou ................................................................... 28 

3.3.2 Vědomost druhé strany o omylu ................................................................... 28 

3.3.2.1 Obsah kritéria vědomosti................................................................................... 30 

3.3.2.2 Předmět kritéria vědomosti................................................................................ 32 

3.3.3 Lest ............................................................................................................... 33 

3.3.4 Exkurs: informační povinnost podle § 1728 odst. 2 ..................................... 33 

3.4 OMLUVITELNOST OMYLU................................................................................... 35 

3.4.1 Požadavek obvyklé péče ............................................................................... 36 

3.4.1.1 Význam informační povinnosti ......................................................................... 37 

3.4.2 Míra (spolu)zavinění..................................................................................... 38 

4. OMYL VYVOLANÝ LSTÍ.......................................................................... 41 

5. OMYL VYVOLANÝ TŘETÍ OSOBOU..................................................... 44 

5.1 TŘETÍ OSOBA....................................................................................................... 44 

5.2 PŘIČITATELNOST OMYLU DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ........................................ 45 

5.3 PRÁVNÍ NÁSLEDKY OMYLU VYVOLANÉHO TŘETÍ OSOBOU.............................. 46 



 

6. PRÁVNÍ NÁSLEDKY OMYLU JAKO VADY VŮLE............................. 50 

6.1 NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ..................................................................... 50 

6.1.1 Neplatnost právního jednání v podstatném omylu........................................ 52 

6.1.2 Neplatnost právního jednání v důsledku lsti................................................. 53 

6.1.3 Dovolání se neplatnosti právního jednání pro omyl..................................... 54 

6.2 POVINNOST K NÁHRADĚ MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY ....................... 56 

6.2.1 Povinnost k náhradě škody způsobené neplatností právního jednání .......... 57 

6.2.2 Povinnost k náhradě újmy způsobené lstí..................................................... 58 

6.2.3 Pasivní legitimace......................................................................................... 59 

6.2.4 Rozsah náhrady újmy.................................................................................... 59 

6.3 POVINNOST K PŘIMĚŘENÉ NÁHRADĚ ................................................................ 61 

6.3.1 Povaha a rozsah přiměřené náhrady............................................................ 61 

6.3.2 Pasivní legitimace......................................................................................... 63 

ZÁVĚR............................................................................................................... 64 

SEZNAM ZKRATEK....................................................................................... 67 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY............................................................. 68 

Knižní zdroje.......................................................................................................... 68 

Odborné články ..................................................................................................... 69 

RESUMÉ............................................................................................................ 71 

ABSTRACT....................................................................................................... 72 



1 

Úvod 

Přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“),1 přineslo 

změnu v celé koncepci soukromého práva, která se významně dotkla i úpravy právních 

jednání coby nejčetnějších právních skutečností v soukromém právu, a tedy i 

problematiky omylu v právním jednání.  

Tato práce se zabývá právní úpravou omylu převážně ve smyslu vady vůle 

jednajícího. Oproti předchozí právní úpravě omylu jsou v platné úpravě podrobněji 

vymezeny podmínky, jejichž naplnění činí omyl jednajícího právně relevantním, a 

rozšířena škála právních následků, které existence tohoto nedostatku vůle vyvolává. Na 

mnohé z těchto změn však není teorií nazíráno jednotně, ba dokonce jsou ve 

způsobu řešení některých otázek zásadní rozpory. Cílem této práce je tak poukázat na 

výkladová úskalí v platné právní úpravě omylu a na základě příslušných výkladových 

metod je interpretovat. Práce se zaměřuje na obecnou úpravu omylu v právním jednání 

ve smyslu § 583 n., tedy v kontextu uzavírání smluv, o zvláštní úpravě omylu 

zůstavitele podle § 1529 n. se zmiňuje pouze okrajově. 

V práci není opominuta ani druhá významová rovina omylu spočívající v 

rozporu vůle a jejího projevu, jehož koncepci platná právní úprava zásadně mění. V té 

se totiž promítá přelomová tendence platného občanského zákoníku akcentovat 

skutečnou vůli jednajícího před jejím objektivním významem, byla-li druhé straně 

známa. Tato skutečnost je v práci široce reflektována a její optikou jsou nahlíženy i 

instituty novou právní úpravou nedotčené, např. tzv. omyl v přenosu. 

Vedle metody jazykového výkladu byla jako východisko pro interpretaci 

platného občanského zákoníku zpravidla volena jeho komparace s předcházející právní 

úpravou. S ohledem na často zásadní rozdíly mezi platnou a předchozí právní úpravou 

byla však velmi obezřetně posuzována relevance dosavadní judikatury a teorie 

v kontextu platné právní úpravy. Jako cenný inspirační zdroj dále posloužila judikatura 

a poznatky doktríny k zákonu č. 946/1811 Sb. z. s., obecnému zákoníku občanskému 
                                                                                                 

1 V případě ustanovení tohoto zákona budu dále uvádět pouze čísla paragrafů. Pouze tam, kde to je 
z hlediska přehlednosti textu vhodné,  bude uvedeno označení zákona. 
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(dále jen „OZO“), k jehož mnohým, předchozími civilními kodexy opomíjeným 

institutům se právní úprava po dlouhé době vrací.  

V souladu s příkazem vyjádřeným v ustanovení § 2 odst. 1 a 2, podle kterého se 

má při interpretaci občanského zákoníku použít té metody, která vede k výkladu 

souladnému s duchem zákona, pokud je v rozporu s jeho literou, je každé ustanovení 

podrobeno výkladu teleologickému, a to zejména argumentaci pomocí právních 

principů. Na základě této metody zpravidla dospívám ke svým závěrům.  

V práci není provedena komparace se zahraniční právní úpravou, a to z 

důvodu mé nedostatečné znalosti německého jazyka coby úředního jazyka zemí, jejichž 

právní úprava je pro právo České republiky relevantní (např. Německo a Rakousko). 

Pokud jde o systematiku této práce, v první kapitole jsou obecně vymezeny 

právní pojmy a instituty související s tématem, jako je pojem právního jednání, jeho 

pojmové znaky a náležitosti. Druhá kapitola vymezuje pojem omylu v právním jednání, 

a to v jeho dvou různých významech - jednak jako vadu vůle, jednak jako rozpor mezi 

vůlí a projevem. Následující kapitoly se již výlučně týkají omylu ve smyslu vady vůle. 

Třetí kapitola se na nejrozsáhlejší části práce věnuje tzv. omylu podstatnému – omylu, 

který má za následek neplatnost právního jednání. Každé podkapitole odpovídá jedna 

z podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné omyl kvalifikovat jako podstatný. 

Omylu vyvolanému lstí jakožto zvláštnímu druhu omylu je vyhrazena samostatná 

(čtvrtá) kapitola, protože mnohé předpoklady jeho právní relevance jsou upraveny 

odchylně od obecné úpravy podstatného omylu. Pátá kapitola se zabývá předpoklady, za 

kterých je právně relevantní omyl jednajícího vyvolaný třetí osobou. V závěrečné 

kapitole jsou analyzovány rozličné právní následky, které jednotlivé případy omylů 

v právním jednání působí. Její podkapitoly se dělí podle druhů těchto právních 

následků. 
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1. Omyl jako soukromoprávní institut 

Soukromé právo je tu v prvé řadě pro člověka samého.2 Jeho půvab tkví v tom, 

že ač člověka doprovází takříkajíc na každém kroku, činí tak citlivě a v zásadě tak, aby 

pokaždé vyšlo vstříc jeho zájmům; dokonce lze říci, že si člověk jeho přítomnost 

mnohdy uvědomí teprve v okamžiku vzniklého sporu. Soukromé právo je totiž 

prodchnuto principem autonomie vůle, který vychází z pojetí člověka jako svobodné 

bytosti, jehož vůle může být omezena pouze z těch závažných důvodů, ohledně kterých 

panuje shoda celé společnosti.3 To se odráží v tom, že každý si většinu svých práv a 

povinností v oblasti práva soukromého určuje sám podle své vůle, a to prostřednictvím 

institutu právního jednání. Soukromé právo výjimečně člověku něco přikazuje či 

zakazuje; jeho úlohou je především poskytovat ochranu jeho projevům vůle neboli 

zabezpečovat, aby právní jednání skutečně vyvolávalo takové právní následky, které 

jednající zamýšlel vyvolat.4  

Přívlastek „právní“ u takových projevů vůle vyjadřuje motiv jejich uskutečnění; 

v důsledku právního jednání totiž dochází ke změnám v právní sféře jednajícího, tedy 

ke vzniku, změně či zániku jeho práv a povinností. Vzhledem k této závažné skutečnosti 

právo neponechává problematiku právních jednání bez povšimnutí, ba naopak klade na 

kvalitu vůle subjektu a jejího projevu navenek jakožto dvou nezbytných komponent 

právního jednání určité požadavky.  

Význam těchto nároků je patrný zejména u dvoustranných právních jednání – 

smluv, které zasahují do práv a povinností nikoliv jedné, nýbrž více osob; případné 

vady smlouvy tak mají negativní dopad i v právní sféře druhého kontrahenta. V těchto 

případech tak musí zásada autonomie vůle uvolnit vedle sebe místo pro druhý klíčový 

princip práva vůbec, kterým je princip ochrany právní jistoty, protože jinak by 

v důsledku uplatnění bezmezné svobody vůle jedné strany byla omezena svoboda vůle 

strany druhé, a tím by princip autonomie vůle zcela pozbyl svého významu. Sám 

                                                                                                 

2 Eliáš in ELIÁŠ, K. a kol., Občanské právo pro každého, str. 36. 
3 Každou výjimku z principu svobody člověka musí výslovně stanovit zákon - viz čl. 2 odst. 4 ústavního 
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“).  
4 Srov. ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 11. 
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Ústavní soud těmto principům opakovaně připisuje roli conditionum sine qua non 

materiálního právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.5 

Institut omylu v občanském právu spadá pod materii právních jednání, kde se 

vyskytuje ve dvou základních podobách. Předně jako vada vůle jednající osoby, která 

spočívá v její mylné představě o určité okolnosti, ohledně které se právně zavazuje. Za 

druhé jako vada v projevu vůle navenek, kdy jednající osoba má o určité skutečnosti 

správnou představu, ale v důsledku např. přeřeknutí se její projev vyvolá jiné právní 

následky, než které odpovídají její vůli.  

V obou těchto případech je střet principu autonomie vůle osob soukromého 

práva s principem ochrany právní jistoty zcela zřetelný, byť, jak bude blíže rozvedeno, 

k němu dochází odlišným způsobem. Úloha soukromého práva tak v obou případech 

spočívá v nalezení rovnováhy mezi zájmy toho, kdo učinil vadný projev vůle, a zájmy 

toho, komu byl tento projev vůle určen.6 

1.1 Právní jednání, jeho pojmové znaky a náležitosti 

Definici pojmu právního jednání v platné právní úpravě nenalezneme. Teorie za 

právní jednání označuje „takové chování osoby, subjektu práva, které je schopno – 

podle ustanovení objektivního práva – vyvolat právní následky“,7 přičemž právními 

následky se rozumí vznik, změna nebo zánik subjektivních práv nebo povinností.8 

Pojmové znaky právního jednání tvoří podstatu právního jednání. Naplněním 

těchto znaků se právní jednání stává perfektním; naopak chybí-li některý z těchto znaků, 

právní jednání vůbec nevzniká, a jedná se tak pouze o právní jednání zdánlivé (non 

negotium), které nepůsobí žádné právní následky.9 Pojmovými znaky právního jednání 

                                                                                                 

5 Podle Ústavního soudu představuje princip autonomie vůle jednak strukturální princip demokratického 
právního státu, jednak subjektivní právo jednotlivce – viz nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. 
zn. I. ÚS 167/04 (N 70/33 SbNU 197); princip důvěry je podle Ústavního soudu „výrazem principu 
právní jistoty, který představuje jednu z fazet materiálně, tj. hodnotově chápaného právního státu, jehož 
ústavně normativní výraz je obsažen v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.“ – viz nález Ústavního soudu 
ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06 (N 185/47 SbNU 429). 
6 KRČMÁŘ, J., Právo občanské III, str. 35. 
7 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanské právo hmotné I, str. 156. 
8 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 19. 
9 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanské právo hmotné I, str. 185. 
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jsou vůle, projev této vůle navenek a právem aprobované právní následky, které tato 

vůle působí.10 

Vůle představuje psychický (vnitřní) vztah jednajícího k zamýšlenému následku; 

vůle je „chtění, zájem na dosažení nějakého výsledku nebo následku“.11 Vůlí je neseno 

lidské jednání, a tedy naplňována autonomie vůle člověka. K tomu, aby vůle působila 

předvídané právní následky, musí být projevena navenek. Vůle může být projevena 

výslovně i konkludentně, ale pouze za podmínky, že takto projevená vůle nevzbuzuje 

pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit.12 Požadavek objektivizace vůle 

garantuje naplnění zásady ochrany právní jistoty ostatních smluvních stran i třetích 

osob. Ze samotného pojmu projevu vůle plyne, že právní jednání stojí na jednotě vůle a 

jejího projevu, tedy na potřebě vyváženosti principu autonomie vůle a principu ochrany 

právní jistoty. 

Motivem každého právního jednání je vyvolání změny v právní sféře jednajícího 

neboli vznik, změna a zánik jeho práv a povinností. Zdroje, ze kterých tyto právní 

následky vyvěrají, vyjmenovává platný občanský zákoník v § 545. Toto ustanovení 

přiznává právní závaznost široké škále následků, konkrétně následkům, které jsou 

v právním jednání vyjádřeny nebo které plynou ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a 

zavedené praxe stran. 

Ne však každé existentní právní jednání je platné; k tomu, aby bylo platné, a 

mohlo tedy vyvolávat právní účinky, musí splňovat určité náležitosti. Teorie tyto 

náležitosti dělí zpravidla do čtyř, resp. pěti skupin, a to na náležitosti týkající se 

subjektu, vůle, projevu, předmětu projevu vůle, resp. vzájemného poměru vůle a jejího 

projevu.13 

1.1.1 Náležitosti vůle 

„Dohledu“ soukromého práva podléhá i proces vzniku vůle jednajícího, tedy 

fáze, ve které jednající dospívá k rozhodnutí učinit určitý projev vůle. Nastanou-li v této 

                                                                                                 

10 Ibidem, str. 156. 
11 Ibidem, str. 158. 
12 § 546. 
13 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanské právo hmotné I, str. 158. 
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fázi určité nedostatky, vede to podle míry jejich závažnosti k neplatnosti či dokonce 

zdánlivosti právního jednání. 

Nejzávažnější vadou vůle je bezesporu dotčeno právní jednání, ke kterému byl 

jednající – ať už násilím, nebo jeho hrozbou – přinucen, a vědomě se tak zavázal proti 

své vůli. Každý nedostatek svobody vůle neguje existenci vůle. Navzdory tomu zákon 

rozlišuje co do právních následků takového právního jednání mezi tím, zda bylo právně 

jednáno v důsledku fyzického nátlaku, nebo bezprávné výhrůžky podle § 587 odst. 1; 

fyzické násilí (vis absoluta) zakládá zdánlivé právní jednání, protože v takovém případě 

vůle jednajícího chybí ve smyslu § 551, zatímco psychické násilí (vis compulsiva) vede 

pouze k relativní neplatnosti právního jednání (§ 587 odst. 1).14  

Vůle jednajícího musí být také vážná. Tato podmínka není splněna tehdy, 

jestliže jednající vědomě projeví vůli určitého obsahu, ale ve skutečnosti žádné právní 

následky vyvolat nechce, popř. chce vyvolat jiné právní následky, než které odpovídají 

jeho navenek projevené vůli. Účinky právního jednání „naoko“ se posoudí podle toho, 

zda byla skutečná vůle jednajícího adresátovi právního jednání známa, či nikoliv, tedy 

podle výkladových pravidel právních jednání, která jsou obsažena v § 555 n.15  

Konečně musí být vůle prosta omylu. O omyl jde tehdy, jestliže je „něčí 

subjektivní představa v rozporu s objektivní skutečností v nejširším slova smyslu.“16 

Nedostatek vůle stižené omylem spočívá v tom, že jednající své představě věří, pokládá 

ji za pravdivou a úplnou, ač tomu tak objektivně není; chtěné právní následky tak ve 

střetu s realitou nemohou obstát, a proto nastanou nanejvýš ty právní následky, které 

odpovídají skutečnosti (za předpokladu, že bude právní jednání platné).17 Na rozdíl od 

donucení mýlící se osoba jedná zcela svobodně, neboť chce vyvolat právní následky, 

které odpovídají její představě. Toho, že se tato představa liší od skutečnosti, si není 

vědoma; v opačném případě by se jednalo o vadu nevážnosti vůle. 

                                                                                                 

14 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 53. 
15 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1973. 
16 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 755. 
17 ŠPAČEK, V., Projevy vůle a právní úkony v občanském právu, str. 150. 
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2. Omyl v právním jednání 

V důsledku omylu v právním jednání dochází k tomu, že právní následky, které 

jednající zamýšlel vyvolat, jsou odlišné od těch, které skutečně nastanou.18 Lze 

rozlišovat mezi dvěma hlavními druhy omylu v právním jednání. Prvním z nich je tzv. 

omyl při tvorbě vůle,19 kdy je omylem dotčen proces vzniku vůle, neboli zakládá-li se 

rozhodnutí jednajícího učinit určitý projev vůle na mylné představě (např. kupující se 

domnívá, že kupuje originál díla, ale ve skutečnosti jde o pouhou kopii). Druhou 

variantou omylu v právním jednání jsou případy rozporu mezi vůlí a projevem, kdy sice 

vůle jednajícího vznikla nezávadným způsobem, ale navenek je projevena jinak, než 

jednající zamýšlel (např. osoba použije ve smluvním ujednání výraz v jiném významu, 

než který je mu objektivně připisován). Nejedná se tak o vadu ve vůli, nýbrž v jejím 

projevu navenek (v tom smyslu, že je v rozporu s vůlí). Tento druh omylu je označován 

za tzv. omyl při projevu vůle.20 

Zákon používá pojem „omyl“ toliko pro označení vady vůle, nikoliv také pro 

označení vady v jejím projevu. Právní úpravu omylu ve smyslu vady vůle nalezneme 

v obecných ustanoveních týkajících se právních jednání coby právních skutečností, a to 

mezi hlavními důvody neplatnosti právních jednání, konkrétně v § 583 - § 585. Ze 

systematického zařazení právní úpravy omylu lze dovodit její hlavní účel, kterým je 

stanovení podmínek, za kterých právní jednání stižené omylem jednajícího zakládá 

důvod jeho neplatnosti.  

V případech rozporu mezi vůlí a projevem se postupuje podle jiných ustanovení. 

Nezkoumá se, zda je takové právní jednání platné, či nikoliv, nýbrž se zjišťuje, jaké 

konkrétní právní účinky toto právní jednání vyvolává, a to podle úpravy výkladu 

právních jednání zakotvené v § 555 n. Kritériem je skutečnost, zda adresát právního 

jednání znal pravou vůli navrhovatele, anebo zda v dobré víře spoléhal na to, že vůle 

navrhovatele odpovídá tomu, jak se adresátovi jevila z jeho projevu. Zvláštní případ 

                                                                                                 

18 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2102. 
19 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 757. 
20 Ibidem, str. 756. 
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omylu představuje tzv. omyl v přenosu upravený v § 571, na který, ač je variantou 

omylu při projevu vůle, se podle tohoto ustanovení aplikuje obecná úprava omylu, tedy 

§ 583 n. 

2.1 Rozpor mezi vůlí a projevem 

Shoda mezi vůlí a jejím projevem je slovy von Savignyho „přirozeným 

vztahem“.21 Mělo by platit, že navenek projevená vůle jednajícího vyvolá takové právní 

účinky, které jsou v souladu s jeho skutečnou vůlí, tedy s tím, co chtěl jednající svým 

projevem vyvolat. Nezřídka je však vůle s jejím projevem v rozporu. Pokud jednající o 

tomto rozporu neví, jedná v omylu, a to v omylu při projevu vůle. 

 K omylu při projevu vůle dochází tehdy, kdy jednající v důsledku určitých 

okolností projeví navenek vůli určitého obsahu, která se příčí jeho skutečné vůli; 

jednající tak nechce být tímto objektivním významem svého projevu vázán (tzv. omyl 

v projevu22). Typicky jde o případy, kdy se jednající z nepozornosti přepíše nebo kdy 

podepíše listinu, kterou druhá strana bez jeho vědomí mezitím pozměnila. Od těchto 

případů se odlišují situace, kdy jednající sice projeví to, co projevit chtěl, ale nechce, 

aby jej takto prohlášená vůle zavazovala, protože přikládal svému projevu jiný význam, 

než jaký objektivně má (tzv. omyl v obsahu23), např. použil cizího slova v jiném 

významu.24 Omyl při projevu vůle může dále spočívat v tom, že jednající původně 

projevil svou vůli řádně, tj. tak, jak zamýšlel, nicméně tento projev doznal změny 

během přepravy k jeho adresátovi vlivem vnějších podmínek (tzv. omyl v přenosu25). 

Pokud by projev vůle došel druhé straně (např. v důsledku překlepu v textu 

smlouvy odeslané elektronicky) zkomolený v té míře, že by byl zcela nečitelný a tato 

vada by současně nešla odstranit ani výkladem právního jednání, nebylo by možné 

                                                                                                 

21 SAVIGNY, F.C., System. Svazek III, str. 258. 
22 SOMMER, O., Učebnice soukromého práva římského, str. 81. 
23 Ibidem, str. 81. 
24 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 757. 
25 Tichý in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1466. 
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takový projev vůle vůbec považovat za právní jednání, a to vzhledem k absenci 

podstatného znaku právního jednání – jeho srozumitelnosti (§ 553).26 

2.1.1 Řešení pomocí výkladových pravidel právních jednání 

Pojem omylu v právním jednání byl výše definován s ohledem na jeho důsledek, 

kterým je rozpor mezi chtěnými právními následky a právními následky projevem vůle 

objektivně vyvolanými. Z toho plyne, že ne každý rozpor mezi vůlí a projevem 

konstituuje omyl jednajícího. Nejprve je tedy třeba zjistit, jaký je obsah posuzovaného 

právního jednání, neboli jaké má toto právní jednání účinky. K tomu slouží institut 

výkladu právních jednání upravený v § 555 n. 

Výklad právního jednání je postup směřující k určení právních následků, které 

dané právní jednání působí.27 Náplň výkladových pravidel právních jednání doznala 

s účinností platného občanského zákoníku významných změn, které mají dopad i na 

řešení problematiky rozporu mezi vůlí a projevem. Ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ 1964“), totiž obsahovalo pravidlo, 

podle kterého se právní úkony vyjádřené slovy měly zásadně vykládat podle jejich 

jazykového vyjádření s tím, že vůle jednajícího byla relevantní pouze tehdy, nebyla-li 

v rozporu s jednoznačným jazykovým vyjádřením právního úkonu.28 Tak např. 

v případě, kdy by byl ve smlouvě omylem učiněn překlep, bychom aplikací čisté 

podoby tohoto pravidla dospěli k tomu, že obsahem smlouvy jsou takové právní 

následky, které odpovídají jejímu doslovnému znění, a to i tehdy, musela-li být 

skutečnost, že došlo k překlepu, druhé straně zřejmá. Toto pojetí bylo zastáváno i 

Nejvyšším soudem.29 

Současná právní úprava tuto koncepci opouští. V ustanovení § 556 odst. 1 

zakotvuje dva druhy výkladu právních jednání s tím, že použití toho kterého z nich 

závisí na tom, zda adresát právního jednání znal nebo alespoň měl znát pravou vůli 

                                                                                                 

26 Srov. Dobrovolná in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2052. 
27 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1990. 
28 Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník I. 
Komentář, str. 321. 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2009, sp. zn. 33 Cdo 657/2008; rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 22.8.2001, sp. zn. 25 Cdo 1569/99. 
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navrhovatele, či nikoliv. Je tedy třeba zjistit, zda strany dosáhly skutečného konsensu, 

neboli zda jejich vůle byly v okamžiku uzavírání smlouvy shodné, a to bez ohledu na to, 

jak by se jejich projevy vůle jevily navenek třetím osobám.30 Pokud skutečného 

konsensu bylo dosaženo, právní jednání se vyloží výlučně podle opravdové vůle stran, 

objektivní význam projevu se nezkoumá (§ 556 odst. 1, první věta) Proto eventuální 

přeřeknutí se jednajícího či podepsání jiné listiny bude pravidelně pouhou falsa 

demonstratio, tedy skutečností, ke které se nepřihlíží.31 Stejným způsobem se postupuje 

i tehdy, pokud adresát právního jednání nepoznal skutečný záměr jednajícího, ač jej 

poznat musel, a to při zvážení okolností, které mu musely být v jeho postavení zřejmé 

(§ 556 odst. 1, první věta ve spojení s § 4 odst. 2); půjde tedy o situace, kdy si jednající 

zavinil svou nevědomost v důsledku hrubé nedbalosti. 

Jestliže však adresát právního jednání bez svého zavinění nerozpoznal skutečnou 

vůli jednajícího a jednal v důvěře v objektivní význam projevu, přisoudí se právnímu 

jednání takový význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž 

je projev vůle určen (§ 556 odst. 1, druhá věta). V těchto případech se tak uplatní 

objektivizovaný výklad právního jednání z horizontu průměrně rozumného32 a zároveň 

poctivého adresáta, poněvadž z principu poctivosti, který je obecně vyjádřen v § 6, 

vyplývá, že každý aktér smluvního vztahu je oprávněn důvěřovat v poctivost druhé 

strany, tedy mj. v to, že jednající bere ohled na jeho zájmy a míní svým projevem 

vyvolat tomu odpovídající právní následky. 

Současná koncepce výkladových pravidel představuje v kontextu právní úpravy 

omylu významný posun oproti předchozí úpravě, neboť nyní se v situacích, kdy druhá 

strana ví nebo alespoň vědět musí, že jednající omylem projevil jinou vůli, než kterou 

projevit chtěl, prosadí přesně ty právní účinky, které odpovídají skutečné vůli 

jednajícího, a tedy k omylu při projevu vůle vůbec nedojde. Tento zásadní obrat 

v úpravě výkladu právních jednání lze jen uvítat. Upřednostnění výkladu podle skutečné 

vůle jednajícího, pokud byla druhé straně známa, je zřejmým vyústěním principu 

                                                                                                 

30 Hulmák in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V. Komentář, str. 32. 
31 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 480. 
32 § 4 odst. 1. 
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autonomie vůle. Zároveň ale právní úprava chrání i druhou stranu, která skutečnou vůli 

jednajícího neznala a v dobré víře spoléhala na to, že obsah projevu vůle jednajícího 

odpovídá jeho objektivnímu významu. V takovém případě se totiž prosadí právě tento 

význam právního jednání oproti řeči skutečné vůle jednajícího, a princip ochrany dobré 

víry za těchto okolností převáží nad principem svědčícím tomu, kdo projev vůle učinil, 

tedy principem autonomie vůle. Důležitou roli zde rovněž hraje obecný právní princip 

odpovědnosti za vlastní sféru vlivu, podle kterého „každý nese odpovědnost za 

následky, které se odehrály ve sféře jeho vlivu“;33 vychází se z toho, že právě osoba, 

v jejíž sféře vlivu nastaly určité negativní následky, je jako jediná svým jednáním mohla 

ovlivnit, a tudíž jsou jí přičitatelné.34 V případě rozporu mezi vůlí a projevem je tedy za 

takový projev vůle odpovědný ten, kdo jej učinil, a který tak musí strpět skutečnost, že 

jej určité právní účinky zavazují proti jeho vůli. 

Zvláštní úpravu omylu při projevu vůle stanoví zákon v § 1531 odst. 2 ve vztahu 

k omylu zůstavitele: „Ustanovení závěti je platné, ukáže-li se, že osoba nebo věc byla 

jen nesprávně popsána.“ Toto ustanovení tak potvrzuje správnost nastíněného způsobu 

řešení případů rozporu mezi vůlí a projevem, které nespočívá v prohlášení právního 

jednání za neplatné, nýbrž, rovněž s ohledem na § 1494 odst. 2, v takovém výkladu 

právního jednání, které pokud možno co nejvíce odpovídá vůli jednajícího. 

2.1.2 Omyl v přenosu 

Zákon v ustanovení § 571 zvláště pamatuje na případ, kdy sice jednající projeví 

vůli souladně se svou skutečnou vůlí, ale tento projev vůle dojde jeho adresátovi vlivem 

okolností nastalých během přepravy ve změněné podobě. Jedná se o zvláštní případ 

omylu při projevu vůle, který se od ostatních variant tohoto omylu liší v tom, že při 

prvním učinění projevu vůle je mezi vůlí a jejím projevem shoda, k rozporu dojde až 

následně během přepravy projevu k adresátovi. Pro řešení těchto případů zákon 

                                                                                                 

33 MELZER, F., Metodologie nalézání práva, str. 201. 
34 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 561. 
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odkazuje na použití ustanovení o omylu (§ 583 n.), čímž předvídá shodný postup jako 

občanský zákoník z roku 1964.35 

Toto ustanovení vychází z předpokladu, že adresát zpravidla nemůže vědět o 

tom, že došlý projev vůle se odlišuje od podoby projevu, v jaké byl navrhovatelem 

odeslán.36 Smyslem tohoto ustanovení je přičtení rizika spojeného s dopravou projevu 

vůle jeho původci;37 je to totiž právě navrhovatel, kdo má zájem na tom, aby jeho projev 

došel oblátovi.38 

Jedná se tak o jediný případ rozporu mezi vůlí a projevem, na který se podle 

zákona použijí ustanovení o omylu ve smyslu vady vůle. Jinými slovy to znamená, že 

pokud nastane během přepravy změna v obsahu projevu vůle, byť způsobená 

okolnostmi navrhovatelem nezaviněnými, půjde tato skutečnost zásadně k tíži 

navrhovatele, neboť učiněný projev vůle zpravidla zůstane platným právním jednáním; 

pouze tehdy, způsobí-li vadu v projevu vůle jeho adresát, bude se navrhovatel moci 

dovolat jeho neplatnosti.  

Analogická aplikace ustanovení o omylu je však v tomto případě problematická. 

Jak správně uvádí Tichý, jednající nese veškerá rizika plynoucí z přepravy projevu vůle 

až do okamžiku jeho doručení do sféry adresáta, a tedy odpovídá i za jednání třetích 

osob; je tedy sporné, zda lze na tento případ použít ustanovení o způsobení omylu třetí 

osobou podle § 585.39 Dále v této souvislosti působí jisté výkladové obtíže znění § 583, 

pokud jde o otázku účasti druhé strany na omylu; toto ustanovení totiž na rozdíl od 

předchozích právních úprav spojuje vznik právně relevantního omylu pouze s aktivním 

jednáním druhé strany, a nepřipisuje tedy relevanci tomu, jestliže druhá strana o omylu 

„pouze“ věděla nebo alespoň vědět musela. Lze však soudit, že situace, kdy se druhá 

strana bude aktivně podílet na způsobení změny projevu vůle během jeho přepravy, 

bude výjimečná;40 jako příklad této situace lze uvést případ, kdy navrhovatel za účelem 

                                                                                                 

35 § 45 odst. 2 OZ 1964. 
36 Tichý in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1414. 
37 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 691. 
38 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 110. 
39 Tichý in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1414. 
40 Shodně Dobrovolná in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2053. 
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přepravy projevu vůle použije komunikační prostředky, které spravuje adresát 

projevu.41 

Otázkou zákonem výslovně neřešenou tedy zůstává, jak postupovat v případech, 

kdy adresát projevu vůle jeho změnu rozpoznal nebo alespoň rozpoznat měl. Pokud 

osoba popírá, že změnu rozpoznala, ač o ní věděla, jedná v rozporu s povinnosti 

každého jednat v právním styku poctivě (§ 6). Vzhledem k vysoké míře závažnosti 

tohoto činu je nutné i pouhou vědomost druhé strany, vedle „aktivního“ způsobení 

omylu, považovat za právně relevantní.42 V úvahu tak připadá řešení této situace 

pomocí analogického použití § 585. Jinými slovy, navrhovatel by se mohl dovolat 

neplatnosti pozměněného právního jednání i tehdy, pokud druhá strana o takové změně 

věděla, resp. vědět musela. 

Mám však za to, že takový postup nemusí vyhovovat ani navrhovateli, ani 

adresátovi právního jednání. Smyslem institutu omylu coby vady vůle je napravit 

nežádoucí stav, kdy v důsledku jednání druhé strany nastanou ve sféře mýlícího se 

právní následky, které jednající svým projevem vyvolat nechtěl, protože měl o nich 

představu, která se liší od objektivní skutečnosti. V takové situaci lze tedy mýlícího se 

chránit nejúčinněji tím, že je mu umožněno dovolat se neplatnosti právního jednání, a 

vyvázat se tak z nechtěných práv a povinností. Naopak pokud je představa mýlícího o 

určité skutečnosti správná a vada se týká „pouze“ projevu jeho vůle, je možné, na rozdíl 

od situace, kdy se představa mýlícího rozchází s realitou, aby zamýšlené právní 

následky nastaly. Prohlašovat právní jednání za neplatné jen z toho důvodu, že projev 

vůle došel pozměněn, ač to druhá strana poznala, a následně jej činit znovu, nelze 

pokládat za ratio právní úpravy omylu.  

Otázka tedy nestojí tak, zda zachovat právní jednání v omylu v přenosu platným, 

nýbrž jaké účinky takovému právnímu jednání přisoudit, a bude se tudíž opět 

postupovat podle pravidel výkladu právních jednání. Ve své podstatě se totiž povaha 

omylu v přenosu zásadně neliší od ostatních případů omylu při projevu vůle, protože 

                                                                                                 

41 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 692. 
42 Touto otázkou se podrobněji zabývá kapitola 3.4.2 této práce. 
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i ohledně omylu v přenosu platí, že vadný je „pouze“ projev, nikoliv vůle, a nic tedy 

nebrání tomu, aby zamýšlené právní následky objektivně nastaly. Současně úprava 

výkladových pravidel právních jednání poskytuje ochranu druhé straně, která si vady 

v projevu bez svého zavinění nebyla vědoma, a vyvažuje tak princip autonomie vůle a 

princip ochrany dobré víry, čímž vychází vstříc zájmům obou stran. Proto podle mého 

názoru představuje aplikace výkladových pravidel právních jednání přiléhavější řešení 

případů omylu v přenosu než aplikace ustanovení o omylu podle § 583 n. 

2.2 Omyl jakožto vada vůle 

Omyl coby nedostatek vůle spočívá v tom, že jednající se právně zavazuje na 

základě své mylné představy o určité skutečnosti, v důsledku čehož se právní účinky 

vzešlé z tohoto právního jednání příčí jeho skutečné vůli. V právním jednání v omylu je 

tedy potlačena zásada autonomie vůle osob soukromého práva, a je tedy nasnadě, že 

taková vada je v právním styku nežádoucí. Právo proto umožňuje mýlící se osobě se z 

nechtěných právních následků vyvázat. S ohledem na zásadu ochrany právní jistoty 

však nelze připustit, aby každé právní jednání v omylu bylo kvalifikováno jako 

neplatné; anulovat účinky právního jednání je možné až za předpokladu splnění 

zákonných podmínek. Tím právo současně chrání ostatní smluvní aktéry, kteří se na 

vzniku omylu jednajícího nepodíleli, a zaručuje, že jejich zájmy budou prostřednictvím 

uzavřené smlouvy, byť vadné, naplněny. Klíčová je tedy konkrétní úprava podmínek, za 

nichž se lze dovolat neplatnosti právního jednání. Tato úprava by měla být ztělesněním 

kompromisu, který spočívá v reflektování neustálého napětí mezi principem autonomie 

vůle, který vyzdvihuje svévolnou možnost člověka vstupovat do práv a povinností, a 

principem ochrany právní jistoty, který chrání legitimní očekávání osob jednajících 

s běžnou péčí a opatrností.43 

2.2.1 Právní povaha omylu  

Omyl ve smyslu vady vůle představuje rozpor mezi subjektivní představou 

jednajícího a objektivní skutečností. Přítomnost omylu činí vůli jednajícího vadnou, a 

                                                                                                 

43 Srov. § 4 odst. 1. 
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tím i právní jednání vedené touto vůlí. Otázkou je, nakolik je tento nedostatek vůle 

závažný, a zda je tedy takové právní jednání vůbec způsobilé vyvolávat právní účinky.  

Pojmovým znakem právního jednání je vyvolání právních následků. Není však 

nezbytné, aby vůle jednajícího byla zaměřena na způsobení všech právně relevantních 

účinků, nýbrž postačí, že jednající chce určité právní následky způsobit (např. stát se 

vlastníkem určité věci).44 Právní jednání v omylu je tak bezesporu jednáním vedeným 

vůlí, byť tato vůle směřuje k odlišným právním následkům, než které tento projev vůle 

skutečně vyvolá. Jinými slovy, vůle jednajícího, byť stižena vadou, existuje. 

V minulosti se však k této problematice prosazovaly různé přístupy. Např. podle 

učení von Savignyho bylo třeba, aby vůle jednajícího směřovala ke způsobení všech 

právně relevantních následků;45 jednající se tak nesměl o účincích svého jednání 

mýlit.46 Vůli mýlícího se von Savigny považoval za neexistentní, a to dokonce na rozdíl 

od vůle donuceného.47 Je zřejmé, že takové stanovisko bylo zcela poplatné době, ve 

kterém vůdčí postavení zaujímala teorie vůle, podle které má konstitutivní význam 

právního jednání právě vůle, zatímco projev je její pouhou deklarací.48 Toto pojetí je 

dnes však již překonáno - jestliže by omyl jednajícího zcela vylučoval jeho vůli, 

současná právní úprava by takové právní jednání kvalifikovala toliko jako zdánlivé, 

tedy neexistentní (§ 551). Právní úprava omylu, konkrétně § 583 však obsahuje 

pravidlo, podle kterého je jednání dotčené omylem platné, ledaže na způsobení omylu 

měla účast druhá strana; předpokladem platnosti právního jednání je právě jeho 

existence. 

2.2.2 Právní úprava omylu v § 583 n.  

Platný občanský zákoník zakotvuje institut omylu ve smyslu vady vůle v rámci 

obecných ustanovení týkající se právních jednání (§ 545 n.), čímž se dotýká úpravy 

většiny právních jednání jakožto hlavních právních skutečností v soukromém právu. 

                                                                                                 

44 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1942. 
45 Citováno podle ZUKLÍNOVÁ, M., Smlouva, str. 59. 
46 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 471 
47 SAVIGNY, F.C., System. Svazek III, str. 267, 268. 
48 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 471. 
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Jeho úpravu nalezneme v oddíle VI. s názvem „Neplatnost právních jednání“, konkrétně 

mezi hlavními důvody neplatnosti právních jednání v ustanoveních § 583 - § 585. 

Konkrétní úpravu podmínek omylu podstatného, tedy omylu, který má za 

následek neplatnost právního jednání, nalezneme v § 583. Podstatný omyl však není 

jediným případem omylu, který působí na poli soukromého práva určité následky. 

Právní relevance omylu totiž spočívá nejen v tom, že omyl může být vést až ke 

zneplatnění právního jednání a popř. k právu na náhradu škody (tzv. podstatný omyl), 

ale i v tom, že omyl, byl-li vyvolán lstivě, může založit i právo na náhradu nemajetkové 

újmy, nebo, v ostatních případech omylu, právo na přiměřenou náhradu (tzv. 

nepodstatný omyl). Podmínky, za nichž se omyl stává právně relevantním, jakož i 

právní následky, které za splnění těchto podmínek nastanou, jsou upraveny právě 

v § 583 – § 585. 

Ze skutečnosti, že se v právním jednání v omylu střetává princip autonomie vůle 

s principem ochrany právní jistoty, pramení potřeba právního zakotvení institutu omylu 

především ve vztahu k adresovaným právním jednáním. Adresované právní jednání je 

takové právní jednání, které ke své perfekci (dokonání) vyžaduje, aby bylo doručeno 

určité osobě; jedná se tak o právní jednání, které přímo zasahuje do právní sféry 

adresáta, tedy osoby odlišné od navrhovatele.49 Naopak u právního jednání 

neadresovaného, které je perfektní již okamžikem svého uskutečnění a právních poměrů 

ostatních osob se přímo nedotýká, nedochází ke kolizi výše zmíněných principů, a proto 

se na něj obecná úprava omylu nepoužije; v těchto případech je tedy třeba jednoznačně 

upřednostnit skutečnou vůli jednajícího (srov. § 1494 odst. 2).50 Na tomto pojetí je 

postavena zvláštní úprava omylu zůstavitele v § 1529 n., která představuje jediný případ 

zvláštní úpravy omylu u neadresovaných právních jednání.  

                                                                                                 

49 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 476. 
50 Ibidem, str. 477. 
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2.2.3 Omyl v jednání a omyl v pohnutce 

Podstatou právního jednání je projev vůle neboli vůle projevená navenek 

v objektivizované podobě. Z toho plyne, že právní účinky zásadně nepůsobí pouhé 

domněnky navenek neprojevené, a jsou tak zásadně bez právního významu. 

Tuto skutečnost je třeba mít na paměti při posuzování toho, zda je omyl 

jednajícího v konkrétním případě vůbec právně relevantní. Jinými slovy, vždy je třeba 

zjišťovat, která fáze právního jednání je dotčena omylem - zda v důsledku mylné 

představy „pouze“ dozrálo rozhodnutí jednajícího provést určitý projev vůle s tím, že 

tento motiv již nebyl zahrnut do právního jednání (př. nákup akcií v domnění, že se 

v budoucnu zvýší jejich hodnota), anebo zda byla tato pohnutka zohledněna 

v kontraktační fázi tak, že byla učiněna součástí smlouvy (např. jako podmínka 

účinnosti smlouvy).51 

Rozlišování mezi okolností, která je pouhým motivem právního jednání, a která 

tudíž stojí vně právního jednání, a okolností, která je součástí právního jednání, vede ke 

klasifikaci omylu na omyl v pohnutce a omyl v jednání.52 Toto rozlišování má význam 

v tom, že omyl v pohnutce, na rozdíl od omylu v jednání, zásadně nemá vliv na platnost 

právního jednání.  

Pohnutka se může stát právně relevantní pouze za předpokladu, že se stane 

„součástí projevu vůle“.53 Otázkou ovšem je, kdy tento okamžik nastává.54 Podstatou 

smlouvy je konsensus smluvních stran. Za smluvní konsens lze označit projev vůle 

smluvních stran, ze kterého vyplývá jejich společná vůle být vázány konkrétními 

právními následky.55 To, co je zahrnuto v tomto konsensu, tvoří obsah smlouvy, tedy i 

případné pohnutky smluvních stran. Lze tak souhlasit s tvrzením, že pohnutka nemá 

právní význam ani tehdy, byla-li druhé straně známa.56 V takovém případě by totiž bylo 

třeba pokaždé zjišťovat, zda vyslovená pohnutka je pro druhou stranu natolik relevantní, 

                                                                                                 

51 Srov. TICHÝ, L., Obecná část občanského práva, str. 267. 
52 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 757. 
53 Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník I. 
Komentář, str. 318. 
54 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 764. 
55 ZUKLÍNOVÁ, M., Smlouva, str. 99. 
56 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1966. 
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že by jinak smlouvu neuzavřela; to by však nepochybně vedlo k nadměrnému zatížení 

právního styku.57 

Existuje však několik výjimek ze zásady, že omyl v pohnutce není právně 

relevantní. Již římské právo poskytovalo ochranu tomu, kdo byl k určitému projevu vůle 

pohnut v důsledku podvodu (dolus);58 i dnes lze mít za to, že každý lstí vyvolaný omyl 

je právně relevantní, protože v opačném případě by došlo k nepřímému „posvěcení“ 

lstivého jednání, které jakožto jednání krajně nepoctivé nesmí v žádném případě požívat 

právní ochrany.59 

Dalším případem právně relevantního omylu v pohnutce je omyl zůstavitele. 

Tato výjimka plyne ze samotné povahy tohoto právního jednání, které je neadresované, 

a tudíž přímo nezasahuje právní sféru třetích osob; rozhodující je tak skutečná vůle 

zůstavitele. Platná právní úprava připisuje právní význam pohnutkám zůstavitele 

výslovně v § 1531: „Zakládá-li se vůle zůstavitele jen na mylné pohnutce, způsobuje 

neplatnost ustanovení závěti, kterého se týká.“ Právně relevantní jsou tak všechny 

pohnutky zůstavitele, které jsou jakýmkoliv způsobem zjevné.60 

Rakouská právní úprava považuje za právně relevantní i omyl v pohnutce u 

bezplatných právních jednání, pokud se prokáže, že mylná pohnutka byla jediným 

důvodem k učinění projevu vůle.61 Toto stanovisko kvituje např. Tichý, který jej 

odůvodňuje existencí principu ekvivalence: tam, kde vzájemné protiplnění chybí, je 

třeba v širší míře zohlednit omyl toho, kdo něco plní (např. dárce).62  

Při obecné úvaze na úrovni právních principů je třeba vzít v potaz i ostatní 

právní principy, které s principem ekvivalence kolidují, a vzájemně je porovnat.63 

V tomto případě je zejména nutné zohlednit skutečnost, že bezplatným právním 

jednáním může být i právní jednání dvoustranné (resp. vícestranné), které se dotýká 

práv a povinností jiné osoby (resp. jiných osob), než je sám jednající. Možnost prohlásit 

                                                                                                 

57 Srov. Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 765. 
58 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, str. 98. 
59 Touto otázkou se zabývá čtvrtá kapitola této práce. 
60 TILSCH, E., Občanské právo: část všeobecná, str. 165. 
61 § 901 ABGB. 
62 TICHÝ, L., Obecná část občanského práva, str. 56. 
63 Srov. MELZER, F., Metodologie nalézání práva, str. 164, 166, 172. 
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např. darovací smlouvu za neplatnou z pouhého důvodu mylné pohnutky představuje 

významný zásah do principu dobré víry obdarovaného. Proti sobě tu tedy stojí dva 

principy, a to princip ekvivalence a princip ochrany dobré víry. Uplatnění principu 

ochrany dobré víry se odráží v požadavku, aby každý omyl v pohnutce automaticky 

nezakládal neplatnost právního jednání; nastoupení takto závažného právního následku 

je tak možné připustit nanejvýše ve zcela výjimečných případech omylu v pohnutce. Na 

tyto situace však bude zpravidla pamatovat zvláštní právní norma, která bude přímo 

dopadat na konkrétní skutkový stav, jako např. neplatnost smlouvy pro rozpor 

s dobrými mravy. Navíc např. v případě darovací smlouvy sama právní úprava darování 

v občanském zákoníku umožňuje dárci v některých situacích dar odvolat (srov. § 2068 

n., § 2072 n.), a vyvázat se tak z právních účinků.  

Proto mám za to, že není důvodu, proč by se na bezplatná právní jednání měla 

vztahovat výjimka ze zásady, že omyl v pohnutce nezakládá právně relevantní omyl. 

Omyl v pohnutce tedy zasluhuje pozornost toliko v případech, kdy se stane součástí 

právního jednání, dále v případech neadresovaných právních jednání, jako je např. 

závěť, a konečně v případech podvodného jednání. 
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3. Omyl podstatný  

Jako podstatný omyl (error essentialis) se označuje druh omylu, který se 

vyznačuje určitými atributy, které jej činí natolik nežádoucím, že jeho existence může 

vést až k prohlášení právního jednání v tomto omylu za neplatné. Úprava omylu coby 

nedostatku vůle tak vychází ze základního pojetí, na kterém stálo již římské právo,64 

podle kterého rozpor mezi představou jednajícího a objektivní skutečností nezakládá 

automaticky neplatnost právního jednání, nýbrž je třeba splnění určitých předpokladů. 

Podmínky, za nichž je skutková podstata omylu podstatného naplněna, upravuje platný 

občanský zákoník v § 583.  

3.1 Rozhodující okolnost 

Podstatný omyl zákon shledává v omylu o „rozhodující okolnosti“ (§ 583), 

zatímco omyl, který není podstatný, se podle zákona týká „vedlejší okolnosti, kterou ani 

strany neprohlásily za rozhodující“ (§ 584 odst. 1). Pojem „rozhodující okolnosti“ 

zákon blíže nevymezuje.  

Z dikce zákona lze dovodit, že kromě vedlejší okolnosti zákon počítá s existencí 

okolnosti hlavní (§ 584 odst. 1 a contrario). Současně z tohoto ustanovení plyne, že 

strany mohou svým projevem vůle určit, jakou okolnost (tedy okolnost hlavní nebo 

vedlejší) považují za rozhodující. Zákonná kritéria podstatnosti omylu lze tedy 

formulovat takto: za prvé skutečnost, zda jde o hlavní nebo vedlejší okolnost (objektivní 

kritérium), a za druhé prohlášení stran (subjektivní kritérium). Ze znění zákona však 

jednoznačně neplyne, jaký význam tato kritéria mají a jaký je mezi nimi vztah. 

S jistotou lze nicméně říci, že podstatný omyl se může týkat jak hlavní, tak vedlejší 

okolnosti. 

Pojem „rozhodující okolnosti“ byl v předchozích érách vymezován právní 

úpravou, judikaturou a doktrínou různě. Římské právo pojímalo rozhodující okolnost 

kasuisticky, neboť za tuto okolnost považovalo pouze právní důvod (error in negotio), 

                                                                                                 

64 HEYROVSKÝ, L., Dějiny a systém soukromého práva římského, str. 95. 
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totožnost předmětu (error in corpore), totožnost osoby (error in persona) a za určitých 

podmínek i podstatnou vlastnost předmětu (error in qualitate).65 Úprava obecného 

zákoníku občanského, který na našem území platil téměř jedno a půl století, již z tohoto 

čistě objektivního pojetí nevycházela. Podstatný omyl se totiž mohl týkat nejen věci 

hlavní (kterou se rozuměl minimální obsah smlouvy66) a podstatné náležitosti věci 

hlavní, ale i okolnosti vedlejší, za kterou se považovala jakákoliv jiná okolnost, ke které 

zvláště směřoval úmysl stran.67 Za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 

převládlo pojetí, podle kterého se za rozhodující označovala jakákoliv skutečnost, která 

„byla pro uskutečnění právního úkonu podle projevené vůle subjektu rozhodující.“68  

Občanský zákoník implicite rozlišuje mezi dvěma druhy okolností, ohledně 

kterých se může jednající mýlit, a to mezi okolností hlavní a vedlejší. Někteří autoři 

však tuto skutečnost nereflektují a za určující považují splnění podmínky kauzality 

určité okolnosti ve vztahu k právnímu jednání v omylu.69 Například Handlar se 

domnívá, že pro kvalifikaci omylu jako omylu podstatného je bezpředmětné, k jaké 

konkrétní okolnosti daného právního jednání se omyl jednajícího vztahuje; podstatné je 

to, že jí vždy musí být okolnost rozhodná pro provedení daného právního jednání.70 

Dokonce i v případě, kdy se strana mýlí ohledně podstatné náležitosti právního jednání, 

neznamená to automaticky, že jde o podstatný omyl.71 Okolnost, která je v daném 

případě pro uskutečnění právního jednání rozhodná, je tedy třeba podle něj zkoumat 

s ohledem na povahu právního jednání a okolností, za kterých k němu došlo. Smluvní 

strany si samy rovněž mohou určit, jakou okolnost považují za rozhodující (§ 584 odst. 

1).72  

                                                                                                 

65 Ibidem, str. 95. 
66 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 91. 
67 Ibidem, str. 92. 
68 Za všechny srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2001, sp. zn. 25 Cdo 2987/2000; 
v oblasti teorie např. Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., 
Občanský zákoník I. Komentář, str. 434. 
69 Např. Tichý in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 
1467. 
70 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2104. 
71 Ibidem, str. 2105. 
72 Ibidem, str. 2105. 
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Naopak Melzer na základě zákonné klasifikace okolností na okolnosti hlavní a 

vedlejší dospívá k tomu, že okolnost hlavní představuje již svou objektivní povahou 

rozhodující okolnost per se, a tudíž vždy konstituuje omyl podstatný, na rozdíl od 

okolnosti vedlejší, která je rovněž způsobilá založit podstatný omyl, ale pouze za 

předpokladu, že její kvalita jako okolnosti rozhodné vyplývá z vůle stran.73 Pod pojem 

hlavní okolnosti Melzer řadí takové prvky právního jednání, které tvoří jeho podstatu, a 

to podstatné náležitosti obsahu právního jednání (essentialia negotii), totožnost 

předmětu a podstatné vlastnosti předmětu a subjektu právního jednání. Skutečnost, zda 

jde, či nejde o hlavní okolnost, je nutno podle něj posuzovat objektivně podle toho, jaká 

vlastnost je v právním styku obecně považována za určující, nikoliv tedy podle vůle 

stran.74  

Lze shrnout, že výše uvedení autoři se shodují v názoru, že podstatný omyl může 

vzniknout v důsledku omylu ohledně jakékoliv skutečnosti rozhodné pro dané právní 

jednání. Naopak se rozcházejí ve způsobu nazírání na kritéria, na základě kterých je 

třeba danou skutečnost vyhodnotit jako rozhodující. Podle Handlara a Tichého musí být 

každá okolnost posuzována ad hoc s ohledem na vůli stran a povahu a konkrétní 

okolnosti případu. Naopak Melzer mezi určitými okolnostmi rozlišuje v závislosti na 

tom, zda se jedná o prvky podstaty právního jednání, či nikoliv. Prvně jmenované 

okolnosti zakládají podstatný omyl objektivně, aniž by bylo třeba zkoumat skutečnou 

vůli jednajících, zatímco ostatním okolnostem přisuzuje povahu okolností rozhodujících 

pouze za předpokladu výslovného prohlášení stran.  

Právě posledně uvedená koncepce podle mého názoru více naslouchá tónu 

platného občanského zákoníku, který na rozdíl od svého předchůdce, občanského 

zákoníku z roku 1964, implicite zohledňuje fakt, že okolnosti, ohledně kterých může být 

jednající v podstatném omylu, mohou nabývat podoby okolnosti hlavní, popř. okolnosti 

vedlejší, z čehož lze usuzovat na to, že tomuto dělení zákon přikládá určitý právní 

význam.  

                                                                                                 

73 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 758. 
74 Ibidem, str. 758. 
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Z důvodu potřeby ochrany právní jistoty aktérů právních jednání je však 

nezbytné, aby pojem hlavní okolnosti byl zcela jednoznačně vymezen; povahu určité 

skutečnosti jako okolnosti hlavní by totiž podle tohoto pojetí nebylo nutné ve sporu 

dokazovat. Vzhledem k tomu, že zákon v tomto ohledu zcela mlčí, leží toto břemeno 

především na soudech. S ohledem výše uvedené se domnívám, že by východiskem pro 

stanovení obsahu pojmu okolnosti hlavní mělo být to, co si pod pojmem okolnosti 

rozhodné pro uzavření smlouvy představí každá průměrně rozumná osoba.75 Současně 

je nezbytné, aby tento pojem byl vykládán restriktivně.  

Zvláštní úprava platí pro omyl zůstavitele, jehož povahu jako omylu podstatného 

zákon shledává ve zvláště vyjmenovaných skutečnostech (§ 1530 odst. 1). Omyl 

ohledně osoby, které se něco zůstavuje, a podílu či věci, které se zůstavují, zakládá 

podstatný omyl objektivně, zatímco omyl ohledně vlastnosti věci je podstatný jen tehdy, 

je-li zřejmé, že by zůstavitel v závěti tak neurčil, kdyby se v nich nebyl mýlil (§ 1530 

odst. 1 in fine). 

Lze uzavřít, že reflektování rozdílu mezi okolností hlavní a vedlejší ve výše 

uvedeném smyslu umožňuje lépe dosáhnout kompromisu mezi zájmy obou smluvních 

stran – jednak usnadňuje dokazování straně, která se mýlila ohledně skutečnosti, kterou 

by jako rozhodující shledala každá průměrně rozumná osoba, jednak chrání právní 

jistotu druhé strany v situacích, kdy se omyl jednajícího týká na první pohled bagatelní 

skutečnosti, neboť mýlící se osoba bude v těchto případech vždy povinna dokázat, že 

obě smluvní strany považovaly danou okolnost za rozhodující pro uzavření smlouvy.  

3.1.1 Prohlášení stran 

Omyl jednajícího ohledně vedlejší okolnosti zakládá podle § 584 odst. 1 omyl 

podstatný pouze za předpokladu, že strany onu okolnost prohlásily za rozhodující. 

Vedlejší okolnost lze vymezit negativně tak, že jde o okolnost, která není okolností 

hlavní, a zároveň není ani pouhou pohnutkou jednajícího; je tedy součástí právního 

                                                                                                 

75 § 4 odst. 1. 
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jednání. Může se jednat např. o vlastnosti předmětu nebo osob, které nejsou podstatné, 

nebo ujednání místa a času plnění.76 

Zákon váže relevanci vedlejší okolnosti na splnění podmínky spočívající v tom, 

že obě strany ji prohlásily za rozhodující. Z litery zákona však zřetelně nevyplývá, zda-

li je třeba výslovného konsensu stran ohledně skutečnosti, která představuje v daném 

případě onu rozhodující okolnost ve smyslu § 583, nebo zda-li postačí, že je jinak 

z okolností zřejmé, že druhá strana věděla nebo alespoň vědět musela o tom, že 

existence určité okolnosti je pro jejího smluvního partnera podmínkou pro uzavření 

smlouvy. 

Vzhledem k obdobné konstrukci vedlejší okolnosti v obecném zákoníku 

občanském vyjádřené v § 871 OZO lze pro inspiraci nahlédnout do tehdejší doktríny. 

Podle § 871 OZO se omyl hlavní77 mohl týkat „hlavní věci nebo podstatné její 

vlastnosti, ke které úmysl se podstatně nesl a byl projeven“. Omyl ohledně věci hlavní, 

jak bylo výše uvedeno, zakládal podstatný omyl objektivně. Naopak pro to, aby smluvní 

ujednání odlišné od věci hlavní bylo způsobilé vyvolat omyl hlavní, musela smluvní 

strana dát spolukontrahentovi zcela jasně najevo, že je tato okolnost pro ni z hlediska 

uskutečnění právního jednání tak důležitá, že ji klade na roveň věci hlavní.78 Zároveň 

ale stačilo, pokud byl takový záměr druhé straně znám nebo, za předpokladu, že jednala 

„s opatrností řádného člověka“, znám být musel.79  

Občanský zákoník z roku 1964 se touto otázkou výslovně nezabýval. Judikatura 

shodně s teorií za jeho účinnosti pouze dovozovala, že rozhodující okolnost zakládá 

projevená vůle stran.80 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 19. prosince 2002, sp. 

zn. 30 Cdo 1251/2002 dále v tomto směru upřesnil, že podstatná je taková skutečnost, 

„k níž úmysl jednající osoby směřuje ve své podstatě a současně byl takovýto úmysl i 

                                                                                                 

76 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 763. 
77 V dnešní terminologii je takový omyl označován za omyl podstatný. 
78 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 92. 
79 Ibidem, str. 92. 
80 Za všechny srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2001, sp. zn. 25 Cdo 2987/2000; 
Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník I. 
Komentář, str.  434.  
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ozřejměn.“ V této kauze žalobci tvrdili, že byli žalovanými při uzavírání kupní smlouvy 

uvedeni v omyl informací o tom, že je možné zřídit půdní vestavbu na půdě převáděné 

nemovitosti, což pro ně bylo hlavním motivem uzavření smlouvy. Žalovaní se však 

hájili tím, že o skutečnosti, že žalobci pokládají možnost zřízení půdní vestavby za 

rozhodující, nevěděli, a že tudíž nemohli žalobce uvést v omyl. Soud se nicméně touto 

otázkou podrobněji nezabýval a případ posoudil na základě kritéria omluvitelnosti 

omylu.  

S ohledem na stěžejní právní zásadu ochrany právní jistoty je nepochybné, že 

v případech, kdy je pro jednu ze stran z hlediska uzavření smlouvy klíčová skutečnost, 

která není objektivně pro uskutečnění daného právního jednání podstatná (např. kupující 

trvá na tom, aby předmět koupě měl žlutý obal), musí to strana dát určitým způsobem 

spolukontrahentovi najevo. Použitím jazykového výkladu ustanovení § 584 odst. 1, 

konkrétně obratu „vedlejší okolnost, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující“, lze 

dojít k závěru, že ono „ozřejmění“ by mělo být důsledkem shody obou smluvních stran, 

tedy součástí smlouvy. Zákonem požadované „prohlášení stran“ tak představuje právní 

jednání ve smyslu § 545, a proto se domnívám, že za účelem zjištění motivu, který 

v daném případě vedl jednajícího k uzavření smlouvy, bude třeba aplikovat pravidla 

výkladu právních jednání podle § 555 n.; ostatně takto se postupuje ve všech případech, 

kdy vyvstane potřeba zjistit obsah právního jednání neboli právní následky, které právní 

jednání působí.  

Lze tedy uzavřít, že omyl v okolnosti vedlejší zakládá omyl podstatný tehdy, 

pokud druhá strana věděla nebo alespoň musela vědět o tom, že mýlící se považuje 

určitou okolnost za rozhodující, a to při zvážení okolností, které jí musely být v jejím 

postavení zřejmé (§ 556 odst. 1, první věta ve spojení s § 4 odst. 2).  

3.2 Kauzalita 

Jako další nezbytný znak podstatného omylu se někdy uvádí, že rozhodující 

okolnost musí být pro provedení daného právního jednání kauzální. Jinými slovy, 

zjišťuje se, zda-li by strana jednající v omylu smlouvu uzavřela, i kdyby věděla, že se 

ohledně určité skutečnosti mýlí. 

Chápání kauzality jakožto podmínky omylu ve smyslu § 583 je v našem právním 

prostředí nejednotné. Jednou je na ni nazíráno jako na samostatnou náležitost 
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podstatného omylu, kdy musí být naplněna vedle požadavku, že bylo jednáno v omylu 

ohledně rozhodující okolnosti.81 Tomuto pojetí v zásadě odpovídá i postoj judikatury 

k této otázce.82 Vedle toho se objevuje názor, podle kterého se požadavek rozhodující 

okolnosti s požadavkem kauzality kryje. Tak například podle Tichého jsou splněny 

podmínky podstatného omylu tehdy, kdy „by znalost skutečného stavu věci vedla 

účastníka k tomu, že by dané právní jednání neprovedl vůbec nebo by jej provedl za 

podstatně odlišných podmínek“.83 Rozhodnou je tedy taková okolnost, bez které by 

k právnímu jednání tak, jak bylo učiněno, nedošlo. Stojí za zmínku, že právě takto 

vymezoval rozhodující okolnost občanský zákoník z roku 1964 ve znění před tzv. 

velkou novelou z roku 1991.84 

Melzer však v prvé řadě správně upozorňuje, že způsob chápání rozhodující 

okolnosti jako každé okolnosti, bez které by k právnímu jednání nedošlo, není schopno 

dostatečně odlišit podstatný omyl od omylu v pohnutce, který zásadně není právně 

významný.85 Další názory tohoto autora vyvěrají z jeho způsobu nazírání na pojem 

rozhodující okolnosti, u kterého akcentuje fakt, že jde o pojem dvousložkový, skládající 

se z okolnosti hlavní a okolnosti vedlejší. Pokud se strana mýlí ohledně hlavní 

okolnosti, jedná se vždy o podstatný omyl, neboť obecná zkušenost nám napovídá, že 

právě taková okolnost je zpravidla pro strany určující, a není proto třeba dokazovat 

jejich vůli.86 Naopak v případě, kdy došlo k omylu ohledně vedlejší okolnosti, klade 

kritérium kauzality mezi ostatní podmínky podstatného omylu, protože důvodem toho, 

proč strany vůbec označí určitou vedlejší okolnost za rozhodující, je právě skutečnost, 

že by za jiných podmínek tímto způsobem právně nejednaly.87  

                                                                                                 

81 Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník I. 
Komentář, str. 434; ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 
142. 
82 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 Cdo 2511/2009; rozsudek Nejvyššího 
soudu dne ze dne 19. prosince 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002. 
83 TICHÝ, L., Obecná část občanského práva, str. 283. 
84 Srov. tehdejší znění § 49 odst. 1 OZ 1964. 
85 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 758. 
86 Ibidem, str. 758. 
87 Ibidem, str. 760. 
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Vzhledem k tomu, že Melzerovo pojetí rozhodující okolnosti je mi nejbližší,88 

zastávám i názor uvedený v předchozím odstavci. Právě skutečnost, že byla stranami na 

první pohled zanedbatelná okolnost prohlášena za příčinu jejich právního jednání, bez 

které by k tomuto právnímu jednání nedošlo, vůbec odůvodňuje způsobilost vedlejší 

okolnosti konstituovat podstatný omyl, který může vést k tak závažnému právnímu 

následku, jakou je neplatnost právního jednání. 

3.3 Účast druhé strany na omylu 

Ze zásad, které se uplatňují v každém smluvním vztahu, tedy zásady ochrany 

důvěry89 a potažmo i zásady pacta sunt servanda, plyne, že zákonné nastavení 

podmínek, za kterých může mýlící se osoba prohlásit právní jednání z důvodu omylu za 

neplatné, musí brát v potaz i vztah druhé strany vůči vzniklému omylu. To znamená, že 

například v případech, kdy si jednající způsobí omyl výlučně sám nebo kdy jej bez 

vědomí druhé strany vyvolá třetí osoba, nelze nepříznivé důsledky, které z toho pro 

mýlícího se plynou, přenášet na druhou smluvní stranu, která omyl jednajícího 

nevyvolala a ani o něm nevěděla. Naplnění tohoto prvku podstatného omylu je na 

našem území vyžadováno přinejmenším od doby účinnosti obecného zákoníku 

občanského.90 

Právně relevantní účast protistrany na omylu jednajícího je zpravidla právní 

úpravou charakterizována dvěma možnými způsoby. Prvním z nich je jakékoliv jednání 

druhé strany, které je způsobilé zapříčinit vznik omylu jednajícího. Druhý způsob se od 

takto „aktivního“ uvedení jiného v omyl liší v tom, že jednající se již v omylu nachází, a 

protistrana, ač o jeho omylu ví, resp. vědět musí, jej na jeho omyl neupozorní. 

Nová právní úprava rovněž obsahuje požadavek účasti protistrany na vyvolání 

omylu, ale současně vůbec poprvé od chvíle, kdy na našem území začala platit první 

kodifikace soukromého práva, obecný zákoník občanský, opomíjí situace, kdy se 

jednající uvede v omyl sám, a spolukontrahent, ač o jeho omylu ví, mlčí. 

                                                                                                 

88 Zdůvodnění mého postoje je vyjádřeno v kapitole 3.1 této práce. 
89 Viz nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06 (N 185/47 SbNU 429). 
90 Srov. § 871 OZO. 
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3.3.1 Vyvolání omylu druhou stranou 

Tento právně relevantní způsob účasti na omylu spočívá v určitém působení 

druhé strany na jednajícího, které vede ke vzniku jeho mylné představy o určité 

skutečnosti. Ustanovení § 583 jej výslovně zakotvuje jako jednu z podmínek 

podstatného omylu, když stanoví, že jednající musí být „v omyl uveden druhou 

stranou“.  

Zákon na kvalitu takového jednání neklade žádné zvláštní požadavky. Z toho lze 

usuzovat na to, že uvedení jiného v omyl může spočívat jak v konání, tak v nekonání. 

Konání druhé strany se může vztahovat k jakékoliv činnosti (např. i faktické). 

Nekonáním lze uvést jiného v omyl pouze tehdy, pokud strana svým opomenutím 

zároveň poruší určitou povinnost (např. informační povinnost).91  

Zákon rovněž jako podmínku právně relevantní účasti druhé strany na omylu 

nestanoví, že uvedení v omyl musí být druhou stranou zaviněno. Z toho plyne, že 

podstatný omyl může založit každé jednání spolukontrahenta, které je v příčinné 

souvislosti se vznikem omylu jednajícího. Jedná se tak o objektivní kategorii, 

subjektivní vztah protistrany vůči způsobení omylu se nezkoumá. Bez právního 

významu je proto i eventuální dobrá víra druhé strany, tedy skutečnost, že druhá strana 

nevěděla a ani vědět nemohla, že svým jednáním uvede jednajícího v omyl (např. 

prodávající poskytne klientovi určité informace o vlastnostech výrobku, o nichž má za 

to, že jsou pravdivé).92 Výstižně to vyjadřuje Sedláček větou „(…) ba druhý smluvník 

může býti sám na omylu nezaviněném.“93 

3.3.2 Vědomost druhé strany o omylu 

Na rozdíl od ustanovení § 49a OZ 1964, podle kterého byl omyl podstatný 

naplněn nejen tehdy, pokud jej druhá strana vyvolala, ale i tehdy, pokud o něm musela 

vědět, platný občanský zákoník o této variantě účasti na omylu mlčí. Na základě pouhé 

                                                                                                 

91 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 766; Handlar 
in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2105. 
92 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2105. 
93 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 90. 
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dikce § 583 by tedy bylo možné se domnívat, že mýlící se osoba se bude moci dovolat 

neplatnosti svého právního jednání pouze za předpokladu, že jednání druhé strany 

zapříčinilo vznik jejího omylu.  

Nicméně je zarážející, že zákon o kousek dále, v ustanovení § 585, které dopadá 

na případy omylu způsobeného třetí osobu, již na tuto situaci pamatuje. Tento druh 

omylu je totiž právně relevantní i tehdy, pokud o něm druhá strana „věděla či alespoň 

musela vědět“; v případech, kdy omyl jednajícího zapříčiní třetí osoba, zákon tedy 

netrvá na tom, aby se druhá strana podílela na vzniku omylu, nýbrž postačí její pouhá 

vědomost o omylu jednajícího. Podmínky právní relevance omylu jsou tak upraveny 

různě podle toho, zda si omyl způsobil sám jednající nebo zda byl  uveden v omyl 

někým jiným než spolukontrahentem, tj. třetí osobou.  

Odpověď na otázku, co je důvodem tohoto rozlišování, však v důvodové zprávě 

nenalezneme. Za předpokladu, že budeme vycházet toliko ze znění textu těchto 

ustanovení, nabízí se určité vysvětlení spočívající v tom, že zákonodárce tímto sleduje 

záměr „potrestat“ mýlícího se v případech, kdy se v omyl uvede vlastním jednáním 

(nehledě na to, zda o jeho omylu druhá strana věděla či nevěděla), tím, že mu znemožní 

dovolat se neplatnosti právního jednání. Naopak tam, kde vznik omylu jednajícího 

zapříčinil někdo jiný, zákon již existenci subjektivního vztahu protistrany vůči 

způsobenému omylu zohledňuje.  

Takové odůvodnění však nepřináší uspokojivé vysvětlení toho, proč zákon 

pomíjí závažnou skutečnost, kdy druhá strana o omylu ví (resp. vědět musí), a přesto jej 

jednajícímu zamlčí. Jinými slovy, zákon v případech, kdy je omyl vyvolán samotným 

jednajícím, nepřikládá žádný význam eventuálnímu podvodnému jednání protistrany. 

Tato úprava se však příčí zásadě poctivosti jakožto “ústřednímu principu soukromého 

práva“94, která je v občanském zákoníku výslovně zakotvena, a to jako obecná 

povinnost jednat v právním styku poctivě (§ 6 odst. 1). Konkrétní vymezení toho, co je 

obsahem této povinnosti, je ponecháno, s ohledem na vysokou míru neurčitosti tohoto 

právního pojmu, především praxi, nicméně obecně lze za povinnost poctivého jednání 

                                                                                                 

94 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník I. Velký komentář, str. 107. 
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považovat povinnost brát ohled na zájmy druhé strany, povinnost čestného, loajálního a 

důvěryhodného chování apod.95 S ohledem na to lze za nepoctivé nepochybně označit 

jednání strany, která neupozorní jednajícího na jeho mylnou domněnku, zpravidla 

sledujíc tím vlastní prospěch. 

Je nasnadě, že v situacích, kdy druhá strana o omylu jednajícího bez svého 

zavinění neví, a svou mlčenlivostí tak neporušuje povinnost poctivosti, není legitimního 

důvodu pro anulování účinků uzavřené smlouvy proti vůli druhé strany. Za tohoto 

předpokladu se totiž naplno prosadí další klíčový princip soukromého práva pacta sunt 

servanda, který říká, že smlouvy jsou závazné, neboli že smlouva stranami 

odsouhlasená má zásadně dostát svému účelu, tedy splnění. Pokud však druhá strana o 

omylu jednajícího ví, a přesto jej na něj neupozorní, mám za to, že jde o tak závažné 

porušení povinnosti, v jehož důsledku převáží zájem na tom, aby druhá strana nesla za 

své nepoctivé jednání následky, nad zájmem na zachování platné smlouvy. Princip 

poctivosti je klíčový v tom ohledu, že představuje fundament každého smluvního 

vztahu, neboť lidé by sotva vstupovali do vzájemných závazků, kdyby zároveň 

nespoléhali na to, že druhá strana bude jednat poctivě. Zákon sám si tento fakt 

uvědomuje, když právě v ustanovení § 585 spojuje s porušením povinnosti poctivého 

jednání druhé strany určité následky. Z těchto důvodů nenacházím pro zákonné 

rozlišování mezi případy, kdy je původcem omylu sám jednající, a případy, kdy je jím 

třetí osoba, spravedlivý důvod. Proto se domnívám, že je třeba na situace, kdy druhá 

strana ví, resp. musí vědět o omylu způsobeném jednajícím, použít analogicky 

ustanovení § 585.96 

3.3.2.1 Obsah kritéria vědomosti 

Konkretizaci kritéria vědomosti ve vztahu k omylu nalezneme v ustanovení 

§ 585, podle kterého se za původce omylu vyvolaného třetí osobou považuje i druhá 

strana tehdy, pokud o omylu jednajícího „věděla či alespoň musela vědět“. Zároveň 

zákon v ustanovení § 4 odst. 2 vymezuje toto kritérium obecně pro všechny situace, kdy 

                                                                                                 

95 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník I. Velký komentář, str. 105; Lavický 
in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 73. 
96 Srov. Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 767. 
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právní řád spojuje určitý následek s vědomostí osoby. Pro tyto případy zákon stanoví, že 

se „má na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení 

okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé.“  Z obou těchto ustanovení se 

podává, že pro naplnění předpokladu vědomosti osoby o určité okolnosti není nezbytné, 

aby se o ní skutečně dozvěděla, nýbrž postačí, jestliže si osoba této okolnosti musela být 

vědoma, neboli že si svou nevědomost zavinila hrubou nedbalostí.97  

Tato konstrukce zohledňuje fakt plynoucí ze samé podstaty pojmu vědomosti, 

kterým je to, že ji jakožto subjektivní (psychickou) kategorii nelze spolehlivě zjistit. Lze 

na ni usuzovat toliko z objektivně poznatelných okolností. S ohledem na 

problematičnost dokazování skutečné vědomosti osob bude tedy pro vznik právně 

relevantního omylu postačující, pokud musela být určitá skutečnost druhé straně – 

objektivně posuzováno - nepochybná, jasná, do očí bijící.98  

Hrubou nedbalost (culpa lata), kterou dokonce římské právo stavělo z důvodu 

flagrantního zanedbání péče naroveň úmyslu (“culpa lata dolo comparabitur“),99 je 

třeba důsledně odlišovat od pouhé lehké nedbalosti (culpa levis). Té se osoba dopustí již 

tehdy, pokud si určité okolnosti nejen musela, ale i mohla být vědoma, neboli že 

nevynaložila běžnou míru péče, kterou lze na ni vyžadovat.100  

Podle § 4 odst. 2 se při zjišťování splnění kritéria vědomosti druhé strany o 

omylu použije objektivní hledisko se subjektivními prvky. Toto hledisko spočívá 

v hypotetickém posuzování  toho, jak by se zachovala osoba znalá okolností případu, 

které by jí musely být v jejím postavení zřejmé (§ 4 odst. 2). To znamená, že se 

zohlední nejen konkrétní okolnosti případu, ale zároveň i znalosti a schopnosti toho, 

jehož vědomost se v daném případě zkoumá; kritériem tak není průměrně rozumná 

osoba, nýbrž osoba v určitém postavení. Skutečnosti, které mohou poukazovat na 

                                                                                                 

97 S ohledem na shodu obou ustanovení co do míry požadované vědomosti se na tomto místě není třeba 
dále zabývat ne zcela jasným vztahem mezi obecným ustanovením § 4 odst. 2  a zvláštními ustanoveními 
občanského zákoníku taktéž upravující problematiku vědomosti. Srov. Melzer, Tégl in MELZER, F., 
TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník I: velký komentář, str. 92. 
98 Melzer, Tégl in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník I. Velký komentář, str. 139. 
99 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, str. 112. 
100 Melzer, Tégl in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník I. Velký komentář, str. 139, 
140. 
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vědomost protistrany o omylu jednajícího, jsou např. druhé straně známé pohnutky 

jednajícího, souhlas jednajícího s výrazně nepřiměřenou cenou apod.101  

3.3.2.2 Předmět kritéria vědomosti 

Další důležitou otázkou v souvislosti s vymezením kritéria vědomosti je určení 

skutečností, na které se vědomost druhé strany musí vztahovat. Odpověď na tuto otázku 

však v platné právní úpravě nenalezneme, neboť, jak již bylo řečeno, platný občanský 

zákoník vůbec neupravuje situace, kdy druhá strana ví o omylu, který si jednající sám 

způsobil, leč mlčí. 

Jak bylo nicméně výše nastíněno, teleologickým výkladem lze dospět ke shodné 

konstrukci právně relevantní účasti druhé strany, jak ji stanovil § 49a, první věta OZ 

1964,102 a proto lze zohlednit názor Nejvyššího soudu, který k této otázce několikrát 

judikoval, že se vědomost druhé strany musí vztahovat na omyl jednajícího, nikoliv na 

okolnost, která byla pro právní úkon rozhodující.103  

To, že protistrana musí vůbec vědět to, že se strana mýlí, je zcela logické, neboť 

je spravedlivé, aby protistrana nesla případné následky sankce neplatnosti smlouvy pro 

omyl právě za to, že jednajícího, ač měla tu možnost (tedy o omylu věděla), na jeho 

omyl neupozornila, a omylu tak nezabránila. Jiné pojetí by bylo v rozporu s principem 

ochrany právní jistoty (resp. ochrany důvěry), na kterém právní úprava omylu stojí.  

Omyl je rozpor mezi subjektivní představou a skutečností. Jestliže druhá strana 

ví o omylu jednajícího, musí tím spíše vědět, že došlo ke skutečnosti tento omyl 

zakládající. Jestliže např. prodávající ví, že kupující má mylnou představu, že kupovaný 

obraz je originál, musí zároveň vědět, že toto dílo není originál. Proto dle mého názoru 

nelze požadavek vědomosti o omylu jednajícího oddělovat od požadavku vědomosti o 

tom, že nastala skutečnost, která je pro právní jednání rozhodující. 

To, zda musí druhá strana vědět o tom, jakou skutečnost považuje jednající za 

rozhodující, bylo řešeno výše v souvislosti s vymezením podstatného omylu. Lze tak 

                                                                                                 

101 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 767. 
102 „(…) a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět.“ 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. února 2001, sp. zn. 26 Cdo 2828/2000; rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 22. března, 2001 sp. zn. 26 Cdo 1898/99. 
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pouze shrnout, že pokud jde o omyl v okolnosti hlavní, nezkoumá se, zda druhá strana 

věděla či nevěděla, že mýlící se pokládá tuto okolnost za rozhodující, neboť tato 

okolnost nabývá povahy rozhodující okolnosti objektivně. Naopak vedlejší okolnost se 

rozhodující okolností stává teprve prohlášením stran, což v sobě zahrnuje předpoklad 

vědomosti druhé strany o tom, že daná skutečnost je pro uzavření smlouvy rozhodná. 

3.3.3 Lest 

Při posuzování právní relevance omylu se zohledňuje i stupeň zavinění ve 

vztahu ke způsobení omylu. V situacích, kdy se omyl jednajícího vztahuje na 

rozhodující okolnost, je pro naplnění podstatného omylu irelevantní, zda byl omyl 

druhou stranou vyvolán úmyslně či z nedbalosti anebo zda byl touto stranou vyvolán 

bez jejího zavinění. Jestliže však bylo jednáno v omylu, ke kterému byl jednající pohnut 

v důsledku lsti, tedy úmyslně, může oklamaný napadnout takové právní jednání 

neplatností vždy, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti neboli i v případech, kdy 

se jedná o pouhý omyl nepodstatný (§ 584 odst. 2).   

3.3.4 Exkurs: informační povinnost podle § 1728 odst. 2  

Jistou pozornost si v této souvislosti zaslouží i skutečnost, že platný občanský 

zákoník výslovně zakotvuje informační povinnost smluvních stran, a to v rámci úpravy 

předsmluvní odpovědnosti v ustanovení § 1728 odst. 2. Toto ustanovení je konkretizací 

povinností smluvních stran, které se obvykle dovozují z obecné povinnosti jednat 

v právním styku poctivě,104 jako je např. povinnost brát ohled na zájmy druhé strany či 

povinnost stran vzájemně si poskytovat relevantní informace.  

Mezi porušením informační povinnosti a uvedením jiného v omyl je úzká 

souvislost. Porušením informační povinnosti totiž může smluvní strana uvést jiného v 

omyl například tehdy, pokud poskytne svému smluvnímu partnerovi nepravdivé či 

neúplné informace. Vyvolat omyl jiného lze i opomenutím, v tomto kontextu tedy 

nesdělením potřebných informací druhé straně, avšak pouze tehdy, pokud tím dotyčná 

osoba současně poruší informační povinnost. Konkrétní vymezení obsahu informační 

                                                                                                 

104 § 6 odst. 1. 
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povinnosti tak může zejména v posledně uvedených případech sloužit k upřesnění 

podmínky právně relevantní účasti druhé strany na omylu. 

V prvé řadě je třeba mít na paměti, že informační povinnost se vztahuje pouze na 

ty skutkové a právní okolnosti, o nichž strana ví nebo vědět musí (§ 1728 odst. 2). 

Informační povinnost tedy nezakládá povinnost strany vyhledávat pro druhou stranu 

informace, které nezaviněně nemá a ani není povinna mít k dispozici (např. banka není 

povinna konat šetření za účelem posouzení, zda případný známý cíl, jehož se má 

prostřednictvím úvěru dosáhnout, má naději na úspěch105).  

Informace by měly být poskytovány v takovém rozsahu, aby se každá ze stran 

mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý 

její zájem smlouvu uzavřít (§ 1728 odst. 2). Prvý okruh informací se vztahuje na ty 

okolnosti, které mají význam s ohledem na platnost uzavírané smlouvy, např. vlastnictví 

smluvní strany k převáděné věci doložené příslušným nabývacím titulem.106 Druhý ne 

příliš jasně vyjádřený okruh informací je interpretován v tom smyslu, že „každá ze stran 

je povinna informovat druhou stranu o podmínkách, za kterých je ochotna smlouvu 

uzavřít“.107 Z toho se dovozuje, že pokud druhá strana ví (resp. vědět musí), že některá 

z podmínek se nenaplní, je povinna o tom stranu informovat.108  

V kontextu právní úpravy omylu může porušení posledně uvedené povinnosti 

zakládat podstatný omyl za předpokladu, pokud smluvní strana ví, resp. musí vědět o 

tom, že určité okolnosti jsou pro protistranu z hlediska k uzavření smlouvy rozhodující; 

pouze v takovém případě je strana povinna dostát své informační povinnosti. Určení 

toho, kdy strana ví nebo alespoň vědět musí o tom, jaká skutečnost je pro druhou stranu 

rozhodná, vyplývá z diferenciace mezi omylem ohledně okolnosti hlavní a okolnosti 

vedlejší. V případě prvního typu omylu se předpokládá, že smluvní strana si musí být 

vědoma významu určitých skutečností již s ohledem na jejich povahu, a proto je 

zavázána sdělit svému smluvnímu partnerovi informace, které se těchto skutečností 

                                                                                                 

105 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 34/96. 
106 Pelikánová, Pelikán in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník V. Komentář, 
str. 23. 
107 Hulmák in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V. Komentář, str. 50. 
108 Ibidem, str. 51. 
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týkají, aniž by bylo nutno zkoumat, zda je opravdu považoval za rozhodující. Naopak 

informace ohledně vedlejších okolností je strana poskytnout pouze tehdy, muselo-li jí 

být zřejmé, že jsou pro jednajícího s ohledem na uzavření smlouvy rozhodující.109 To, 

zda jednající považuje určitou okolnost za rozhodující, nemusí být řečeno výslovně, ale 

může vyplynout např. z vyjádřeného účelu uzavírané smlouvy, položeného dotazu 

apod.110  

V této souvislosti se nabízí vrátit se ke kauze týkající se omylu žalujících o 

možnosti zřízení půdní vestavby. S ohledem na výše řečené lze souhlasit s názorem, že 

by žalovaní v tomto případě mohli za neposkytnutí odpovídajících informací nést 

nepříznivé právní následky pouze tehdy, pokud by jim muselo být zřejmé, že je možnost 

zřízení půdní vestavby s ohledem na uzavření smlouvy pro žalující klíčová.111  

3.4 Omluvitelnost omylu  

Za další podmínku podstatného omylu lze označit požadavek spočívající 

v omluvitelnosti omylu jednajícího. Tato podmínka není v platném občanském 

zákoníku expressis verbis formulována a ani tomu tak nebylo v předcházejících 

právních úpravách; přesto je soudy v rámci jejich rozhodovací praxe konstantně 

vyslovována, stejně tak i doktrínou.112  

S počátky tohoto institutu se lze setkat již v 17. a 18. století v prostředí, kde 

zaujímala významné postavení právní věda usus modernus pandectarum.113 Požadavek 

omluvitelnosti omylu byl některými autory akcentován i za účinnosti obecného 

zákoníku občanského,114 a to i v době, kdy byla tato podmínka ze zákona třetí dílčí 

novelou odstraněna.115  

                                                                                                 

109 § 556 odst. 1, první věta. 
110 Hulmák in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V. Komentář, str. 50, 51. 
111 HULMÁK, M., VLČEK, K., Obecná informační povinnost při sjednávání smlouvy, 2. část, str. 644, 
645.  
112 Srov. dále. 
113 SOMMER, O., Učebnice soukromého práva římského, str. 84. 
114 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 90. 
115 Srov. původní znění § 876 OZO. 
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3.4.1 Požadavek obvyklé péče  

Nejvyšší soud opakovaně judikuje, že se lze účinně dovolat neplatnosti smlouvy 

pro omyl jen za předpokladu, že jde o tzv. omyl omluvitelný. „Omluvitelným je přitom 

jen takový omyl, k němuž došlo přesto, že jednající (mýlící se) osoba postupovala s 

obvyklou mírou opatrnosti (že vyvinula obvyklou péči), kterou lze se zřetelem k 

okolnostem konkrétního případu po každém požadovat k tomu, aby se takovému omylu 

vyhnul.“116 Povinnost jednat s obvyklou péčí není naplněna tehdy, „byl-li omyl jednající 

osoby zaviněn její nedbalostí při využití možnosti ověřit si skutečnosti rozhodné pro 

uskutečnění zamýšleného právního úkonu.“117 Lze tak soudit, že Nejvyšší soud vychází 

z premisy, podle které je hodno právní ochrany pouze takové jednání v právním styku, 

jehož atributem je zachování obvyklé míry opatrnosti, resp. obvyklé péče.  

Požadavek obvyklé péče byl za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 

dovozován z ustanovení § 415 OZ 1964, které stanovilo obecnou prevenční 

povinnost.118 Její konkrétní rysy postupně dokreslila judikatura. Tak splnění požadavku 

obvyklé míry opatrnosti bylo judikaturou shledáno v konkrétním případě např. v tom, že 

si postupník před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky ověří skutečnost 

tvrzenou postupitelem, že předmětná pohledávka byla přihlášena do insolvenčního 

řízení, a to tak, že nahlédne do kopie přihlášky pohledávky, případně listiny dokládající 

stav přihlášené pohledávky; není nutné, aby se postupník za tímto účelem obrátil na 

soud či insolvenčního správce.119 Dodržení potřebné míry opatrnosti zkoumal i Nejvyšší 

soud v kauze týkající se omylu ohledně možnosti zřízení půdní vestavby, ve které 

konstatoval, že žalobci nejednali při zjišťování toho, zda je možné v domě zřídit půdní 

vestavbu, s náležitou péčí, neboť si za tím účelem neopatřili příslušné odborné 

podklady, resp. ani tuto možnost nekonzultovali s odborníkem.120 

                                                                                                 

116 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2009, sp. zn. 29 Cdo 1830/2007, uveřejněný pod 
číslem 55/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
117 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002. 
118 Škárová in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník: 
komentář I, str. 1187. 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2009, sp. zn. 29 Cdo 1830/2007, uveřejněný pod 
číslem 55/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002. 
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Požadavek běžné péče a opatrnosti v právním styku, jejíž jistou obdobou byla již 

římským právem formulovaná diligentia diligentis patris familias, platný občanský 

zákoník výslovně upravuje v ustanovení § 4 odst. 1: „Má se za to, že každá svéprávná 

osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a 

že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“ Lze tak mít za to, že 

požadavek omluvitelnosti omylu ve smyslu povinnosti každého jednat v každém 

právním styku s obvyklou míru opatrnosti, má pro klasifikování omylu jako omylu 

právně relevantního význam i za účinnosti platné právní úpravy.  

3.4.1.1 Význam informační povinnosti  

To, zda mýlící se osoba v konkrétním případě jednala s běžnou péčí a opatrností, 

může být posouzeno i s ohledem na jednání druhé strany, konkrétně s ohledem na to, 

zda dodržela svou informační povinnost vůči smluvnímu partnerovi ve smyslu § 1728 

odst. 2. Toto ustanovení je promítnutím obecného postulátu poctivosti v právním styku, 

na základě kterého si mají strany vzájemně sdělovat relevantní informace, a to 

informace pravdivé a úplné.121 Z toho je dovozováno, že se smluvní strana může 

v zásadě spolehnout na to, že jí spolukontrahent informace takové kvality poskytne, a že 

tedy nelze po smluvní straně v běžném právním styku spravedlivě požadovat, aby si 

ověřovala úplnost a pravdivost každé informace, kterou od druhé strany obdrží.122  

Zároveň je v teorii zdůrazňováno, že každá osoba nese primárně povinnost 

obstarat si potřebné informace sama, a že tedy informační povinnost stran není 

neomezená.123 Tato povinnost nevznikne např. tehdy, pokud si jednající s ohledem 

na okolnosti případu mohl být určitých skutečností vědom (např. z veřejných rejstříků) 

nebo v případech, kdy jsou předmětné informace dostupné.124 Dále se dovozuje, že 

strana není povinna svému partnerovi sdělit informace, na jejichž získání vynaložila 

nemalé úsilí, a které tak samy o sobě představují určitou penězi ocenitelnou hodnotu 

(např. v případě, kdy těžařská společnost kupuje od starého farmáře pastviny, pod 

                                                                                                 

121 Tuto povinnost výslovně stanoví občanský zákoník v ustanovení § 1728 odst. 2. 
122 Srov. Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2107. 
123 Hulmák in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V. Komentář, str. 50; Melzer, Tégl in MELZER, 
F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník I. Velký komentář, str. 116. 
124 Hulmák in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V. Komentář, str. 50. 
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kterými se ukrývá nerostné bohatství, o němž prodávající neví, za obvyklou cenu tohoto 

druhu pozemku).125 Posledně uvedený případ je však relevantní spíše v rámci 

problematiky právně relevantní účasti druhé strany na omylu jednajícího. 

3.4.2 Míra (spolu)zavinění 

Jednající, který se mohl při vynaložení obvyklé míry opatrnosti omylu 

vyvarovat, jednal nedbale. Nedbalost na straně mýlícího se podle judikatury vylučuje 

možnost dovolat se neplatnosti právního jednání. Je však třeba si uvědomit, že nastalý 

omyl není výsledkem toliko nedbalého jednání mýlící se osoby, nýbrž i druhé strany, 

jejíž účast na omylu jednajícího je vůbec předpokladem pro to, aby se přistoupilo ke 

zkoumání omluvitelnosti omylu jako dalšího kritéria podstatného omylu. Soudy tento 

fakt nicméně nereflektují, když splnění tohoto požadavku posuzují pouze ve vztahu k 

jednání mýlící se osoby. S ohledem na působení principů ovládajících právní úpravu 

omylu, tj. princip poctivosti a princip ochrany právní jistoty, resp. princip důvěry, se 

však domnívám, že pro určení toho, zda je omyl omluvitelný, či ne, je nezbytné 

v každém případě zjišťovat, zda si způsobení omylu zavinil jednající sám, nebo zda a 

v jaké míře k němu přispěla i druhá strana.126 

Míra zavinění druhé strany se co do její závažnosti a následků může lišit. Při 

posuzování situace, kdy omyl jednajícího byl spoluzaviněn úmyslným, tedy lstivým 

jednáním druhé strany, je třeba v první řadě vyjít z postulátu, že lest per se představuje 

natolik závažný čin, který by neměl být v žádném ohledu hoden právní ochrany. Lze tak 

přitakat názoru,127 že závažnost lstivého uvedení v omyl zcela přebije fakt, že se mýlící 

se mohl při vynaložení běžné péče omylu vyhnout. Zkoumání míry zavinění na straně 

mýlícího by tak v těchto případech mělo být vyloučeno.  

Jako neomluvitelný se může na první pohled jednoznačně jevit omyl, který byl 

zaviněn pouze mýlící se osobou. Nicméně i v těchto případech je třeba mít na paměti 

skutečnost, že na právně relevantním omylu jednajícího se vždy určitým způsobem 

                                                                                                 

125 HULMÁK, M., VLČEK, K., Obecná informační povinnost při sjednávání smlouvy, 1. část, str. 606, 
607. 
126 Srov. Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 771. 
127 Ibidem, str. 771. 
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podílí i druhá strana, což samo o sobě legitimizuje úvahy o tom, zda by měl mít 

jednající možnost i v případech jím zaviněného omylu se z právního jednání vyvázat. 

Důvodem závažnějším než fakt, že druhá strana měla účast na omylu, je však eventuální 

dobrá víra druhé strany. Domnívám se, že právě ochrana dobré víry je jednou z funkcí 

institutu omluvitelnosti omylu, která by se měla naplno prosadit tam, kde druhá strana 

byla v dobré víře o tom, že se na omylu jednajícího, který si zavinil sám, nepodílela; 

v těchto případech by bylo totiž nespravedlivé umožnit mýlícímu se dovolat se 

neplatnosti svého právního jednání. Pro naplnění požadavku dobré víry je však 

nezbytné, aby na straně spolukontrahenta nebyla přítomna žádná forma nedbalosti, tedy 

ani nedbalost lehká (culpa levis); je třeba, aby nejenže o omylu nevěděla, ale aby o něm 

ani vědět nemohla.128 Toto kritérium je tedy přísnější než kritérium vědomosti uvedené 

v ustanovení § 585, podle kterého jde k tíži druhé strany omyl způsobený třetí osobou 

pouze tehdy, pokud o tomto omylu musela vědět (culpa lata); to, že o omylu „pouze“ 

vědět mohla, z ní původce omylu nečiní.  

Dobrá víra obou stran absentuje v situaci, kdy omyl jednajícího vznikl 

v důsledku nedbalosti jak mýlícího se, tak protistrany - každá ze stran si mohla být 

omylu vědoma, a přesto jeho vzniku nezabránila. Zároveň v těchto případech nelze 

označit jednání druhé strany za nepoctivé, protože se na omylu jednajícího podílela 

nedbalostně, nikoliv úmyslně. Co z toho tedy pro další osud právního jednání v omylu 

plyne? V první řadě je třeba vyjít z účelu institutu právního jednání, kterým je umožnit 

osobám, aby se mohly podle své vůle právně zavazovat, přičemž tyto osoby pak mohou 

legitimně očekávat, že v jejich právní sféře nastanou takové následky, které svým 

právním jednáním zamýšlely vyvolat. Jestliže je však vůle osoby stižena omylem, její 

právní jednání vyvolává jiné než zamýšlené právní následky, a jednající je tak zavázán 

(více či méně) nedobrovolně. V případě, kdy si jednající způsobil omyl svou nedbalostí 

a zároveň ani spolukontrahent nebyl ohledně jeho omylu v dobré víře, lze dojít 

k závěru, že zde není žádného důvodu, proč trvat na platnosti tohoto právního 

                                                                                                 

128 Lavický in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 73. 
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jednání.129 Jak správně poznamenává Melzer, v tomto případě není relevantní zásada, 

podle které je třeba na právní jednání hledět spíše jako na platné než jako na neplatné (§ 

574), neboť toto pravidlo interpretace výkladu právního jednání nelze uplatnit proti 

zřejmé vůli jednajícího, nýbrž pouze tam, kde je vůle jednajícího nejasná; teprve tehdy 

je třeba se v souladu se zásadou vyjádřenou v § 574 přiklonit k závěru o tom, že právní 

jednání je platné.130 

Lze tedy shrnout, že nedbalosti na straně mýlícího se je třeba přiznat relevanci 

pouze tam, kde byl omyl způsoben výlučně jeho zaviněním. Jestliže druhá strana se 

podílela na omylu jednajícího byť jen v důsledku lehké nedbalosti, není zde žádného 

spravedlivého důvodu, proč takovému právnímu jednání poskytovat právní ochranu. 

V této souvislosti lze zmínit postoj Nejvyššího soudu z období první republiky, který 

vylučoval aplikaci kritéria omluvitelnosti omylu až v případě, kdy druhá strana zavinila 

omyl svou hrubou nedbalostí (nikoliv nedbalostí lehkou), neboli „musila-li druhá strana 

o omylu první strany být důvodně přesvědčena, poněvadž tato učinila svůj projev 

výslovně na základě jiné skutkové podstaty, než jaká odpovídala skutečnosti a jakou 

měla na mysli druhá strana“.131 Nicméně současná rakouská civilistika již zastává 

pojetí shodné s pojetím této práce, protože rovněž považuje omyl způsobený výlučným 

zaviněním mýlícího se (což vylučuje jakoukoliv nedbalost na straně spolukontrahenta) 

za jediný případ neomluvitelného omylu.132 

                                                                                                 

129 Ke stejnému závěru dospívá i Melzer – viz Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský 
zákoník III. Velký komentář, str. 771. 
130 Ibidem, str. 771. 
131 Vážný č. 17098. 
132 Srov. Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 772. 



41 

4. Omyl vyvolaný lstí 

Lest je naukou definována jako „klamné předstírání okolnosti, které neexistuje, 

či naopak klamné zastírání okolnosti, která existuje.“133 Lstivé jednání, stejně jako 

jakékoliv jednání způsobilé vyvolat omyl, může nabývat různých podob. Může spočívat 

jak v konání (např. záměrné sdělení klamné informace), tak v nekonání, a sice tehdy, 

pokud protistrana opomenutím úmyslně poruší svou povinnost (např. poskytnout 

smluvnímu partnerovi informace určitého obsahu), čímž jej uvede v omyl. Jako právně 

relevantní opomenutí lze vyhodnotit i situaci, kdy vznik omylu sice nebyl zapříčiněn 

druhou stranou, ale ta jej vědomě využila ve svůj prospěch.134  

Důvodem, proč zákon v § 584 odst. 2 zvláště pamatuje na tuto variantu omylu, 

je, že představuje výjimku z pravidla, podle kterého pouze omyl podstatný zakládá 

důvod neplatnosti právního jednání: „Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je 

právní jednání neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti“.135 Právní jednání, 

ke kterému byl jednající pohnut v důsledku lsti, je tedy neplatné i tehdy, pokud se omyl 

jednajícího týkal pouze „maličkosti“, kterou nepovažoval za významnou z hlediska 

uzavření smlouvy. Zákon v této souvislosti hovoří toliko o „vedlejší okolnosti“, která je, 

na rozdíl od pohnutky coby důvodu, který vedl jednajícího k uzavření smlouvy, součástí 

právního jednání.136 Otázkou právní relevance pohnutky lstivě oklamaného se zákon 

výslovně nezabývá. Nevyjasněnou otázkou tudíž zůstává, zda je pro přiznání právní 

relevance omylu nastalého v důsledku lsti nezbytné, aby se omyl vztahoval na 

skutečnost, která je obsahem právního jednání, nebo zda postačí, týká-li se omyl pouhé 

pohnutky jednajícího. 

Na tuto otázku nenalezneme odpověď ani v ostatních obecných ustanoveních o 

omylu (§ 583 n.), kde chybí jakákoliv zmínka o pohnutce jednajícího. Omyl v pohnutce 

zákon reflektuje pouze v rámci právní úpravy závěti v ustanovení § 1531, která ovšem 

                                                                                                 

133 Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník: 
komentář I, str. 435. 
134 TICHÝ, L., Obecná část občanského práva, str. 257. 
135 § 584 odst. 2. 
136 Srov. kapitolu 3.2 této práce. 
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představuje zvláštní úpravu, kterou nelze vzhledem ke specifické povaze tohoto 

jednostranného právního jednání aplikovat na právní jednání obecně.  

Použitím jazykového výkladu ustanovení § 584 odst. 2 lze dojít k tomu, že omyl 

v pohnutce je i v tomto případě právně bezvýznamný, protože zákon výslovně mluví 

pouze o vedlejší okolnosti, kterou jsme si v předchozí kapitole vymezili negativně vůči 

pohnutce v tom smyslu, že vedlejší okolnost tvoří součást právního jednání na rozdíl od 

pohnutky, která je motivem, který vede k rozhodnutí učinit určitý projev vůle (např. 

koupě akcií v očekávání velkého výnosu těchto akcií v budoucnu), ale není součástí 

smluvního ujednání; v okamžiku, kdy se stane součástí smlouvy, již povahu pohnutky 

ztrácí (to, že akcie přinesou vysoký výnos, se sjedná jako podmínka účinnosti kupní 

smlouvy). 

S tímto výkladem však vystačit nelze. Zároveň je totiž nepochybné, že lstivé 

jednání je jednáním podvodným par excellence; jednat lstivě znamená vědomě jednat 

proti zájmům druhé strany, která oprávněně spoléhá na poctivost svého smluvního 

partnera.137 Lstivé jednání je zavrženíhodné jednání, které vede k narušení důvěry mezi 

smluvními partnery v takové míře, že nelze po podvedeném spravedlivě požadovat, aby 

v tomto vztahu dále setrvával. Požadavek poctivého jednání smluvních stran je 

nezbytným předpokladem fungování každého soukromoprávního vztahu, což činí 

princip poctivosti fundamentální zásadou soukromého práva, pozitivněprávně 

vyjádřenou v § 6. Lstivé jednání představuje natolik závažné porušení povinnosti 

poctivosti, které by nemělo požívat žádné právní ochrany, a to i na úkor zásady pacta 

sunt servanda. 

Důvodem, proč se k omylu v pohnutce vyvolaného neúmyslně nepřihlíží, je fakt, 

že by v důsledku toho byly na druhou smluvní stranu kladeny nepřiměřené nároky co se 

týče zjišťování „duševního světa“ jednajícího, protože druhá strana by musela pokaždé 

zkoumat, co skutečně vedlo jednajícího k právnímu jednání. To by bezesporu vedlo k 

neúměrné zátěži právního styku a k oslabení právní jistoty. Naopak v případě vědomého 

vyvolání falešné pohnutky lze usuzovat na to, že podvodník ví nebo alespoň tuší, že 

                                                                                                 

137 Srov. § 7. 
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určitá skutečnost je pro jednajícího motivem uzavření smlouvy, a právě ohledně té jej 

hodlá uvést v omyl. Sedláček dokonce tvrdí, že lstivým vyvoláním omylu se pohnutka 

stává součástí právního jednání.138  

Lze tedy shrnout, že i omyl v pohnutce je třeba považovat za právně významný 

tehdy, pokud byl vyvolán lstivě, neboť lstivé jednání je natolik zavrženíhodnou 

skutečností, která sama o sobě zakládá důvod neplatnosti smlouvy. Takový závěr není 

v rozporu se zásadou ochrany právní jistoty druhé strany, poněvadž lze předpokládat, že 

té bude motiv jednajícího k uzavření smlouvy zpravidla znám. Pro tento závěr svědčí 

rovněž to, že předchozí civilní kodexy tuto otázku řešily obdobně.139  

                                                                                                 

138 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 248. 
139 Srov. § 870 OZO, § 33 odst. 1 OZ 1950, § 49 odst. 2 OZ 1964 (ve znění před tzv. velkou novelou z r. 
1991). 
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5. Omyl vyvolaný třetí osobou 

Zákon v ustanovení § 585 výslovně upravuje situace, kdy je omyl způsoben třetí 

osobou, a vrací se tak ke koncepci samostatné úpravy tohoto případu omylu, kterou 

obsahoval již obecný zákoník občanský, a to v § 875 OZO. Civilní kodex z roku 1964 

s eventuální účastí třetí osoby na omylu toliko konkludentně počítal, když přikládal 

význam i situaci, kdy druhá strana o omylu jednajícího pouze věděla, resp. vědět 

musela.140  

Omyl způsobený třetí osobou nepředstavuje kvalifikovaný případ omylu, který 

by působil zvláštní právní následky. Tento institut slouží ke zjištění toho, zda lze takový 

omyl přičítat druhé straně, a tím případně vyvolat právní následky spojené s existencí 

omylu jednajícího ve smyslu ustanovení § 583 n.141 

5.1 Třetí osoba 

Původcem omylu může být kromě samotného mýlícího se nebo druhé strany i 

někdo zcela jiný, tj. třetí osoba (tertius). Zákon tuto osobu blíže nevymezuje. 

Předválečná judikatura touto osobou rozuměla osobu zcela nezúčastněnou na právním 

jednání, nikoliv však toho, „jehož pomocí byla smlouva uzavřena“.142 Shodně s tímto 

pojetím lze tedy za třetí osobu v prvé řadě považovat toho, v jehož právní sféře 

nepůsobí dotčené právní jednání žádné účinky (touto osobou tedy není např. ten, jemuž 

je právní jednání adresováno).143 K pojmu „osoby, jejíž pomocí byla smlouva 

uzavřena“, Sedláček uvádí, že se jedná o osobu, která je činná pro druhou smluvní 

stranu (adresáta právního jednání), a to buď jako zástupce jednající na základě plné 

moci, nebo jakýkoliv nezplnomocněný „pomocník“ druhé strany, který jedná s jejím 

vědomím.144 Naopak osoba, která je činná pro mýlící se stranu, je třetí osobou ve 

                                                                                                 

140 Viz § 49a OZ 1964. 
141 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2118. 
142 Rv I 31/26 (Vážný č. 62480/1926). 
143 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2117. 
144 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 100, 101. 
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smyslu § 875 OZO.145 Proto např. jednání, kterým obchodní zástupce uvede v omyl 

zákazníka, se přičítá zastoupenému, a jde tak o omyl způsobený druhou stranou. Toto 

pravidlo ulehčuje jednajícímu situaci v tom, že pro dovolání se neplatnosti pro omyl 

nebude nutné zjišťovat, zda měl zastoupený podle § 585 na činu svého zástupce podíl či 

zda o něm věděl, resp. musel vědět, nýbrž postačí naplnění příčinné souvislosti mezi 

jednáním zástupce a vyvoláním omylu ve smyslu § 583.  Uplatní se tak princip 

vyjádřený v ustanovení § 1935, podle kterého „plní-li dlužník pomocí jiné osoby, 

odpovídá tak, jako by plnil sám.“  

5.2 Přičitatelnost omylu druhé smluvní straně  

Omyl vyvolaný třetí osobou může mít za následek neplatnost smlouvy pouze za 

podmínky, že jej lze přičítat druhé smluvní straně; jinak je právní jednání v omylu 

vyvolaném třetí osobou platné (§ 585). Jak bude dále blíže vysvětleno, přičitatelnost 

omylu druhé straně je předpokladem vzniku i dalších právních následků omylu. Omyl 

vyvolaný třetí osobou je tudíž právně relevantní pouze tehdy, je-li druhé straně 

přičitatelný.146 Tato koncepce je bezesporu vyústěním principu ochrany právní jistoty 

druhé strany, kterým je protkaná celá právní úprava omylu jakožto vady vůle 

jednajícího. 

Omyl jednajícího lze přičítat druhé straně tehdy, měla-li na činu třetí osoby 

podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět (§ 585). Pokud jde o první formu 

účasti druhé strany na omylu, druhá strana je původcem omylu jednajícího v každém 

případě, kdy omyl spolu se třetí osobou vyvolala, a to nehledě na její míru účasti na 

omylu. Relevantní jsou všechny formy účastenství na tomto právním jednání 

(organizace, návod, pomoc atd.);147 bere se tedy v potaz přímá i nepřímá účast na 

vyvolání omylu jednajícího.148  

Jestliže druhá strana svým jednáním nezapříčinila vznik omylu, zákon přiznává 

právní relevanci omylu vyvolaného třetí osobou ještě tehdy, jestliže o něm druhá strana 

                                                                                                 

145 Ibidem, str. 100, 101. 
146 Ibidem, str. 100.  
147 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 766. 
148 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2117. 
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věděla či alespoň vědět musela. Co se týče vymezení kritéria vědomosti, platí 

pro případy omylu vyvolaného třetí osobou to, co bylo již řečeno v kapitole 3.4.2.1 této 

práce. 

K jistému posunu oproti tomuto vymezení kritéria vědomosti dochází v otázce, 

na jaké skutečnosti se má vztahovat vědomost druhé strany. Z dikce zákona vyplývá, že 

má zahrnovat pouze čin třetí osoby, nikoliv omyl samotný. To ovšem vede 

k nelogickému závěru, podle kterého je protistraně přičítán omyl již tehdy, pokud se 

dozví o provedení určitého činu třetí osobou, aniž by bylo třeba, aby zároveň věděla o 

omylu jednajícího, který tento čin vyvolal. Domnívám se, že tento závěr jde proti 

smyslu § 585, kterým je chránit druhou smluvní stranu před dovoláním se neplatnosti, 

popř. uplatněním jiných nároků mýlící se osoby, v případech, kdy druhé straně ani 

nebylo umožněno omylu jednajícího zabránit, k čemuž je bezesporu nezbytné, aby se 

vůbec o omylu jednajícího dozvěděla (resp. dozvědět musela).149 

5.3 Právní následky omylu vyvolaného třetí osobou 

Je-li omyl vyvolaný třetí osobou druhé smluvní straně přičitatelný, zbývá ještě 

určit, jaké právní následky v důsledku omylu mohou nastat. Zákonná úprava je v tomto 

směru poněkud stručná, neboť pouze stanoví, a to výlučně k otázce platnosti právního 

jednání (nikoliv jiným možným právním účinkům omylu), že za splnění předpokladu 

přičitatelnosti omylu druhé straně se i ona považuje za původce omylu (§ 585). V tomto 

směru srozumitelnější úpravu obsahuje obecný zákoník občanský, jehož koncepce 

omylu vyvolaného třetí osobou obsažená § 875 OZO je obdobná té, kterou obsahuje náš 

současný civilní kodex, a ve kterém lze tak případně hledat inspiraci. Ustanovení 

§ 875 OZO odkazuje za účelem určení konkrétních právních následků tohoto omylu na 

použití § 870 – 874 OZO, tedy na podmínky, podle kterých se posuzuje právní 

relevance omylu obecně, a na tomu odpovídající právní následky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se zákon v ustanovení § 585 výslovně o žádné 

sankci nezmiňuje, vede to u některých autorů k přesvědčení, že omyl vyvolaný třetí 

osobou nemá za následek vznik právních následků. Tak např. Tichý tento závěr 

                                                                                                 

149 Srov. Ibidem, str. 2118. 
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odůvodňuje tak, že zákon předpokládá, že v těchto případech omylu nakonec k uzavření 

smlouvy nedojde, a tudíž tu není žádné právní jednání, jehož neplatnosti by bylo možné 

se dovolat.150 Vychází ze zákonného výrazu „osoby, s níž se právně jednalo“, který 

interpretuje jako osobu, s níž probíhalo vyjednávání o uzavření smlouvy, které ale 

nevyústilo v uzavření smlouvy. Zároveň připouští, že touto osobou může být smluvní 

strana; pak je ale podle něj právní úprava nelogická, protože by v tomto případě mělo 

být právní jednání sankcionováno jako v předchozích ustanoveních (§ 583 a § 584). 

Jako východisko vidí postup podle § 584 per analogiam, tedy povinnost druhé strany k 

přiměřené náhradě.151 

Domnívám se, že co do právních následků není důvodu rozlišovat mezi omylem 

způsobeným výlučně protistranou a omylem vyvolaným třetí osobou, který lze druhé 

straně přičítat. Oba případy omylu vykazují stejnou míru závažnosti, protože se na obou 

z nich podílela druhá strana, ať už tak, že svým jednáním zapříčinila vznik omylu, nebo 

tak, že o něm alespoň věděla nebo vědět musela, a jednajícího na jeho omyl 

neupozornila. Navíc lze předpokládat, že bude často docházet k tomu, že podíl třetí 

osoby na způsobení omylu bude mnohem menší než podíl protistrany; dokonce si lze 

představit i případy, kdy čin třetí osoby bude vedle činu druhé strany téměř 

bezvýznamný, a to zejména tehdy, pokud druhá strana bude uvedení v omyl iniciovat 

nebo pokud bude třetí osoba pouhým „živým nástrojem“ v rukách druhé strany, 

prostřednictvím kterého dosáhne vyvolání omylu jednajícího. Tyto příklady jasně 

ilustrují úzkou hranici mezi omylem způsobeným výlučně protistranou a omylem 

vyvolaným třetí osobou, který lze druhé straně přičítat, a tedy neopodstatněnost 

diferencování mezi těmito variantami omylu. 

S ohledem na výše uvedené mám za to, že ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, 

je třeba po vzoru § 875 OZO přisuzovat právnímu jednání v omylu vyvolaném třetí 

osobou, na němž měla druhá strana účast, ty právní následky, které zákon stanoví pro 

případy omylu vyvolaného druhou stranou v § 583 n., a tedy zkoumat, zda byly 

naplněny znaky podstatného či pouze nepodstatného omylu anebo omylu vyvolaného 

                                                                                                 

150 Tichý in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1474. 
151 Ibidem, str. 1475. 
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lstí. Pokud tedy například třetí osoba uvedla jednajícího v omyl lstí a zároveň smluvní 

strana měla na takovém činu účast, nebo o něm alespoň věděla, původce omylu ponese 

právní následky stanovené v § 584 odst. 2 a další, které zákon se lstivým jednáním 

spojuje (např. povinnost k náhradě újmy podle § 587 odst. 2).  

Z toho se podává, že jednání třetí osoby, které vyvolalo omyl jednajícího, je 

třeba posuzovat stejně jako jednání, kterým způsobila omyl druhá strana.152 To 

znamená, že třetí osoba může vyvolat podstatný omyl jakýmkoliv způsobem, který je 

v příčinné souvislosti se vznikem omylu jednajícího, nehledě na její vědomost či 

nevědomost o tomto omylu; dále může vyvolat pouze nepodstatný omyl, ale i jednat 

lstivě.153 

Za předpokladu, že je omyl druhé straně přičitatelný, se za původce omylu 

považuje podle § 585 jak třetí osoba, tak druhá smluvní strana. Znamená to tedy, že oba 

subjekty ponesou právní následky způsobeného omylu, např., že i třetí osoba bude ve 

smyslu § 584 odst. 1 povinna k přiměřené náhradě? Mám za to, že vzhledem ke 

skutečnosti, že smlouva je závazek, který zavazuje toliko jeho smluvní strany, nikoliv 

třetí osoby, nelze třetí osobu sankcionovat podle ustanovení § 583 n., která, s ohledem 

na systematiku zákona, dopadají na smluvní strany právního jednání v omylu. Proto se 

domnívám, že třetí osobu je možné postihnout pouze tehdy, pokud svým jednáním 

zároveň naplní některou ze skutkových podstat náhrady újmy podle obecných 

ustanovení o náhradě majetkové a nemajetkové újmy (§ 2909, § 2910). Tomu ostatně 

odpovídá i předválečná judikatura Nejvyššího soudu, podle které „osoby třetí 

neodpovídají za bezkulpósní uvedení v omyl“;154 na právní relevanci omylu však 

případné zavinění druhé strany v zásadě vliv nemá, a druhá strana tudíž nese nepříznivé 

právní následky omylu i tehdy, pokud jej nezavinila. Účelem § 585 je tak podle mého 

názoru rozšířit počet případů, ve kterých se mýlící se osoba může vůči druhé smluvní 

                                                                                                 

152 Shodně Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2118. 
153 Takto vyjmenovával varianty způsobení omylu třetí stranou obecný zákoník občanský v ustanovení § 
875 OZO.   
154 Gl. U. N. F. 924. Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému 
zákoníku občanskému IV, str. 101. 
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straně dovolat svých nároků vzniklých v důsledku omylu, i na případy omylu 

způsobeného někým jiným, tj. třetí osobou. 
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6. Právní následky omylu jako vady vůle 

V předchozích kapitolách byly popsány různé varianty omylu coby vady vůle a 

podmínky, za kterých dojde k jejich naplnění. Zákon s každým z nich spojuje určité 

právní účinky, které se od sebe vzájemně liší podle povahy a závažnosti toho kterého 

omylu. Platný občanský zákoník i v nejméně závažných případech omylu přiznává 

mýlícímu se právo na přiměřenou náhradu, čímž se odklání od úpravy obsažené 

v občanském zákoníku z roku 1964, který zohledňoval toliko omyl podstatný a omyl 

vyvolaný úmyslně.155 Nejcitelnějším právním následkem omylu i nadále zůstává 

neplatnost právního jednání. Na základě neplatného právního jednání se lze domáhat 

náhrady škody. Za určitých okolností poškozenému dále vzniká i právo na náhradu 

nemajetkové újmy.  

6.1 Neplatnost právního jednání  

Neplatnost právního jednání nezakládá jakýkoliv omyl jednajícího, nýbrž toliko 

omyl podstatný ve smyslu § 583 a omyl, který byl vyvolán lstí (§ 584 odst. 2). V tomto 

ohledu zůstává právní úprava beze změn. Neplatnost tak i nadále postihuje pouze 

nejzávažnější případy omylu, což plně koresponduje s povahou neplatnosti jako jednoho 

z nejcitelnějších následků vadného právního jednání; v jejím důsledku totiž právní 

jednání pozbývá všech svých účinků, a to od počátku (ex tunc).156  

Platný občanský zákoník však přinesl zásadní změnu v koncepci institutu 

neplatnosti právních jednání. Jako výchozí zásadu, kterou je třeba mít při dalších 

úvahách ohledně platnosti, resp. neplatnosti právních jednání vždy na paměti, stanoví, 

že „na právní jednání je třeba hledět spíše jako na platné než jako neplatné (§ 574).“ 

V pochybnostech je proto třeba vyložit dané právní jednání tak, aby si zachovalo svou 

                                                                                                 

155 Viz § 49a, první a druhá věta OZ 1964. 
156 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanské právo hmotné I, str. 189. 
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platnost; neplatnost představuje ultima ratio, která jako důsledek vadného právního 

jednání nastupuje pouze ve výjimečných případech.157  

Podle toho, zda se neplatnost prosadí pouze tehdy, je-li to v souladu s vůlí 

dotčené osoby, či bez ohledu na ni, se rozlišuje mezi neplatností relativní a absolutní. 

Pokud jde o vymezení rozlišovacího kritéria, je sice pravdou, že občanský zákoník jej 

výslovně nestanoví,158 nicméně většina autorů se shoduje na tom,159 že jej lze dovodit z 

§ 586 odst. 1, který stanoví: „Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu 

zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.“ Toto ustanovení 

převzalo formulaci obsaženou v § 267 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku (dále jen „ObchZ“), čímž došlo k promítnutí zásady autonomie vůle do celého 

soukromého práva, podle které je třeba ponechat záležitosti, které jsou především 

v zájmu jedince, zcela na jeho vůli. Doktrína vymezení případů relativní neplatnosti 

ještě upřesňuje tak, že slouží k ochraně těch zájmů, které jsou pouze nebo (alespoň) 

především v zájmu jednotlivce,160 poněvadž každý veřejný zájem ve svém důsledku 

zahrnuje i zájmy individuální.161 Rozdíl mezi neplatností relativní a absolutní bude 

jasnější, pokud budeme ustanovení § 586 odst. 1 chápat v souvislosti s ustanovením 

§ 588, které vypočítává důvody absolutní neplatnosti: „Soud přihlédne i bez návrhu k 

neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které 

odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní 

jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.“ Tyto důvody se vážou na 

skutečnosti, jejichž význam výrazně přesahuje zájem jednotlivce, neboť na jejich 

zachování má zájem zpravidla celá společnost, a jedná se tak především o případy 

porušení kogentních právních pravidel (srov. § 1 odst. 2). Lze tedy uzavřít, že pro 

určení toho, jaký druh neplatnosti způsobuje ta která vada právního jednání, bude vždy 

třeba vyjít ze smyslu a účelu konkrétního ustanovení upravujícího důvod neplatnosti. 

                                                                                                 

157 Toto pojetí zastával Ústavní soud již před účinností platného občanského zákoníku – viz nález 
Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 571/06 (N 91/53 SbNU 171). 
158 Tichý in ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 1441. 
159 Srov. ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 151; Melzer 
in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 775; Handlar in 
LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2121. 
160 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol., Občanské právo hmotné I, str. 188. 
161 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 775. 
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S ohledem na interpretační pravidlo obsažené v § 574 bude dále v pochybnostech nutné 

klasifikovat právní jednání, které bylo shledáno neplatným, jako neplatné pouze 

relativně, nikoliv absolutně. 

6.1.1 Neplatnost právního jednání v podstatném omylu 

Ustanovení § 583 sankcionuje právní jednání v podstatném omylu neplatností, 

aniž by výslovně stanovilo, o jaký druh neplatnosti se jedná. Vzhledem k výše 

uvedenému lze však jednoznačně dojít k závěru o tom, že touto sankcí bude neplatnost 

relativní. Vadou smlouvy spočívající v tom, že se jednající ohledně určité okolnosti 

mýlil, a tedy souhlasil s určitým ujednáním, ke kterému by se při skutečné znalosti 

situace nezavázal, jsou dotčeny zásadně pouze jeho zájmy; důsledky omylu jednajícího 

tak zpravidla nemají dopad na právní vztahy nacházející se vně omylem dotčeného 

právního jednání, tím méně na společnost jako celek. S ohledem na princip autonomie 

vůle by tedy mělo být ponecháno zcela na vůli jednajícího rozhodnutí, zda se z uzavřené 

smlouvy vyváže, anebo zda bude chtít být vadnou smlouvou i nadále vázán. Úvahy o 

možné absolutní neplatnosti je rovněž třeba odmítnout z toho důvodu, že zákon 

výslovně sankcionuje relativní neplatností právní jednání učiněné v bezprávné výhrůžce 

ve smyslu § 587 odst. 1, která představuje bezesporu závažnější vadu než omyl; pokud 

by omyl vedl k těžšímu právnímu následku, bylo by to nepochybně na újmu požadavku 

vnitřní bezrozpornosti zákona, který představuje conditio sine qua non materiálního 

právního státu.162 Konečně mohou v praxi nastat i situace, kdy způsobení omylu může 

být mýlícímu se v určitém ohledu na prospěch, a tudíž aplikace absolutní neplatnosti by 

v těchto případech vedla k absurdním závěrům, a to tím spíše, že současný civilní kodex 

jednoznačně upřednostňuje platné právní jednání před neplatným a relativně neplatné 

právní jednání před absolutně neplatným. Nutno též dodat, že relativní neplatnost stíhala 

právní jednání učiněné v podstatném omylu i za účinnosti předchozí právní úpravy 

založeného na zásadě absolutní neplatnosti právního jednání.163 

                                                                                                 

162 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 21/01 (N 14/25 SbNU 97; 95/2002 
Sb.). 
163 Viz ustanovení § 40a OZ 1964, které obsahovalo taxativní výčet důvodů relativní neplatnosti. 
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6.1.2 Neplatnost právního jednání v důsledku lsti 

Pochybnosti o povaze neplatnosti právního jednání by mohly vyvstat v případě 

lstivého vyvolání omylu, které zákon rovněž pouze lakonicky prohlašuje za neplatné 

(§ 584 odst. 2). Ustanovení § 588 totiž sankcionuje absolutní neplatností též právní 

jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, a právě čin, který spočívá ve vědomém 

předstírání nebo zatajování určitých skutečností, lze za takové jednání považovat.164  

Přesto se domnívám, že i podvodné jednání bude mít za následek toliko 

neplatnost relativní. Lest, byť jde bezesporu o zavrženíhodné jednání, nedosahuje 

takové intenzity závažnosti jako právní jednání, ke kterému byl někdo přinucen hrozbou 

tělesného nebo duševního násilí (§ 587 odst. 1), které se stává neplatným teprve tehdy, 

pokud se toho jednající dovolá. S ohledem na to, že by i toto právní jednání bylo možné 

označit za jednání příčící se dobrým mravům, lze souhlasit s tím, že ustanovení § 587 

odst. 1 je ustanovením speciálním vůči § 588;165 zároveň lze mít za to, že § 587 odst. 1 

umožňuje aplikaci per analogiam i na případy lstivého jednání. Systematickým 

výkladem občanského zákoníku lze tedy jednoznačně dospět k  závěru, že právní 

jednání v důsledku lsti postihuje neplatnost relativní. 

Tuto otázku lze rovněž řešit s ohledem na klasifikaci náležitostí právních jednání 

a z ní plynoucí potřebu jejich důsledného odlišování, kdy nelze směšovat vady týkající 

se různých náležitostí právních jednání a jejich právní následky.166 Tak lstivé jednání 

spolukontrahenta zakládá toliko nedostatek vůle jednajícího, nikoliv vadu v obsahu 

smlouvy, na kterou míří právě § 588, který dopadá na vady spočívající ve zjevném 

rozporu obsahu právního jednání s dobrými mravy. Tímto způsobem na věc nazíral 

např. normativista J. Sedláček, podle kterého zakládalo lstivé jednání (a potažmo omyl 

vůbec) vadu v „postupu smluvním“,167 zatímco skutečnost rozporu smlouvy s dobrými 

mravy byla na újmu obsahu smlouvy. Právním následkem omylu, ať už vyvolaného 

úmyslně, či neúmyslně, je tedy vždy neplatnost relativní, protože jde o vadu v procesu 

                                                                                                 

164 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 769. 
165 Ibidem, str. 769. 
166 ROZBORA, M., Systém následků vadných soukromoprávních jednání a jejich vztahy, část II, str. 187. 
167 Kubeš in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 135. 
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uzavírání smlouvy. Uplatněním tohoto přístupu, byť založeného na odlišné argumentaci, 

tak dospíváme ke stejnému závěru jako v předchozím odstavci, což jeho legitimitu ještě 

zvyšuje. 

6.1.3 Dovolání se neplatnosti právního jednání pro omyl 

Z důvodu povahy neplatnosti právního jednání v omylu coby neplatnosti 

relativní budou účinky právního jednání anulovány teprve tehdy, pokud se jeho 

neplatnosti jednající dovolá, a to formou hmotněprávní námitky vůči druhé straně,168 

určovací žaloby nebo procesní námitky v průběhu soudního řízení.  

Občanský zákoník se výslovně nezabývá tím, zda je mýlící se při uplatnění 

práva dovolat se neplatnosti právního jednání pro omyl vázán lhůtou, popř. jakou má 

tato lhůta povahu. Stejně tak mlčí i v ostatních případech dovolání se neplatnosti 

právního jednání. Dosavadní judikatura se přesto ustálila na tom, že právo dovolat se 

relativní neplatnosti se zásadně promlčuje jako každé majetkové právo v obecné 

promlčecí lhůtě.169 Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nepřinesla koncepční 

změnu v úpravě promlčení, lze zřejmě z tohoto pojetí vycházet i nadále.170 

Pokud jde o počátek běhu promlčecí lhůty, platný občanský zákoník zčásti 

opouští dosavadní čistě objektivní přístup, podle kterého promlčecí lhůta začala běžet 

dnem následujícím po dni, kdy k právnímu jednání došlo,171 a počátek běhu promlčecí 

lhůty váže na okamžik, kdy „se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných 

pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla (§ 619 

odst. 2).“ Právní úprava tak vychází ze subjektivního pojetí, které je objektivizováno 

v tom smyslu, že lhůta počne běžet nikoliv okamžikem skutečného nabytí vědomosti o 

nastalém omylu, nýbrž již okamžikem, od kterého by omyl seznala osoba případu znalá  

při zvážení okolností, které ji musely být v jejím postavení zřejmé (§ 4 odst. 2). 

                                                                                                 

168 Hmotněprávní povaha této námitky spočívá v tom, že jejím doručením do právní sféry adresáta 
nastává změna vzájemných práv a povinností – srov. Švestka in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, 
M., HULMÁK, M. a  kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 375. 
169 Např. R 50/85; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. ledna 2008, sp. zn. 30 Cdo 29/2007. 
170 SPÁČIL, J., Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku, str. 176. 
171 R 50/85. 
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Tato úprava je však problematická z toho důvodu, že vnáší do právního styku 

značnou nejistotu. Skutečnost, že zákon nestanoví žádnou objektivní lhůtu, po jejímž 

uplynutí by druhá smluvní strana mohla vznést námitku promlčení práva bez ohledu na 

to, zda se jednající o svém omylu dozvěděl (resp. dozvědět měl a mohl), znamená 

neúměrnou zátěž pro druhou smluvní stranu, protože umožňuje mýlícímu se napadnout 

smlouvu pro neplatnost i několik let po jejím uzavření.172  

Absence objektivní lhůty však nepředstavuje jediný nedostatek právní úpravy. 

Obecnou tříletou promlčecí lhůtu, kterou občanský zákoník zachovává,173 shledávám, 

s ohledem na charakter omylu coby zásadně ne příliš citelné vady právního jednání, 

jako nepřiměřeně dlouhou; možnost namítnout neplatnost právního jednání pro omyl je 

tak stejně široká jako v případě závažnějších vad právních jednání, jako je například 

kvalifikovaný rozpor se zákonem podle § 580 odst. 1 nebo uzavření smlouvy 

v důsledku bezprávné výhrůžky podle § 587 odst. 1. Tato argumentace je ještě pádnější 

v případech, kdy byl omyl druhou stranou vyvolán nezaviněně a ve kterých obzvláště 

není vhodné s ohledem na princip proporcionality zatěžovat druhou stranu více, než je 

nutné. Nicméně za současného stavu je mýlícímu se umožněno otálet s uplatněním 

neplatnosti ještě dlouho poté, co se o svém omylu dozvěděl. Někteří autoři se dokonce 

domnívají, že takový postup by mohl být považován za nepoctivé jednání, popř. za 

zneužití práva.174  

Proto se domnívám, že by přiléhavějším řešením této otázky bylo analogické 

použití úpravy uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu ustanovení § 1921 odst. 1, 

které stanoví povinnost nabyvatele vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co 

zjistil její existenci, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí vadného předmětu 

plnění. Mýlící se by se musel dovolat neplatnosti právního jednání nejpozději v 

šestiměsíční lhůtě ohraničené objektivně, kterou lze v případě vady omylu považovat za 

přiměřeně dlouhou. Uvedené ustanovení podmiňuje uplatnění vady u soudu předchozím 

vytknutím vady u zcizitele, což je specifikem platícím právě pro úpravu uplatnění práv 

                                                                                                 

172 Srov. SPÁČIL, J., Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku, str. 176. 
173 § 629 odst. 1. 
174 Tégl, Weinhold in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 
908. 
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z vadného plnění, a které by se tedy v případě uplatnění neplatnosti smlouvy pro omyl 

nepoužilo. 

6.2 Povinnost k náhradě majetkové a nemajetkové újmy 

Možnost mýlícího se napadnout smlouvu neplatností nemusí být s ohledem na 

jeho plné uspokojení vždy dostačující, zejména tehdy, vznikly-li mu v souvislosti 

s uzavřením neplatné smlouvy náklady, popř. jiná škoda či nemajetková újma, na 

jejichž odčinění se povinnost vydat bezdůvodné obohacení vzniklé v důsledku neplatné 

smlouvy nevztahuje. 

Způsobení neplatnosti právního jednání coby zvláštní druh protiprávního jednání 

je koncipováno jako samostatná skutková podstata povinnosti k náhradě škody.175 Tato 

povinnost je upravena v rámci obecných ustanovení týkající se neplatnosti právních 

jednání v § 579 odst. 2 jako právní následek vzniku škody v důsledku neplatnosti 

právního jednání. Toto ustanovení dopadá na případy absolutní i relativní neplatnosti, a 

tedy i na uzavření smlouvy v omylu.176 Na otázky v tomto ustanovení zvláště 

neupravené se použije obecná úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy obsažená 

v § 2894 n.  

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 579 odst. 2 neukládá výslovně i povinnost 

k odčinění nemajetkové újmy, slouží tento institut pouze k náhradě újmy majetkové, 

tedy škody (§ 2984 odst. 2). Náhrady nemajetkové újmy se lze domáhat pouze tehdy, 

byl-li poškozený uveden v omyl lstí, neboť to zákon výslovně stanoví (§ 587 odst. 2 ve 

spojení s § 2984 odst. 2); v těchto případech však není nutné se předtím dovolat 

neplatnosti.177 

Dále přichází v úvahu uplatnění nároku na náhradu škody podle obecných 

ustanovení o povinnosti nahradit škodu (§ 2909 n.), pokud ten, kdo jiného uvedl v omyl, 

zároveň svým jednáním naplnil skutkovou podstatu úmyslného porušení dobrých mravů 

podle § 2909 nebo porušení zákonné povinnosti podle § 2910. V těchto případech bude 

                                                                                                 

175 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2075. 
176 Ibidem, str. 2075. 
177 Srov. dále. 
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irelevantní, zda poškozený před uplatněním nároku na náhradu škody napadl smlouvu 

neplatností, či nikoliv. 

6.2.1 Povinnost k náhradě škody způsobené neplatností právního jednání 

Ke vzniku povinnosti k náhradě škody podle § 579 odst. 2 je třeba naplnění 

těchto zvláštních předpokladů: způsobení neplatnosti, vznik škody, kauzální nexus mezi 

způsobením neplatnosti a vznikem škody a skutečnost, že oprávněná strana o 

neplatnosti nevěděla. Jelikož neplatnost nastává v důsledku nedodržení zákonných 

náležitostí právního jednání, způsobení neplatnosti představuje porušení zákonné, 

nikoliv smluvní povinnosti,178 a proto je vyloučeno subsidiární použití ustanovení 

§ 2913 a § 2914. 

Způsobit neplatnost právního jednání lze jakýmkoliv jednáním, které je 

v příčinné souvislosti se vznikem neplatnosti, a to bez ohledu na to, zda je toto jednání 

zaviněné, či nikoliv. Touto podmínkou se zákon výrazně liší od úpravy obsažené 

v ustanovení § 42 OZ 1964, které pro určení podmínek, za nichž se lze domáhat 

náhrady škody, odkazovalo na obecnou úpravu v § 420 n. OZ 1964, a stálo tedy na 

koncepci zaviněného způsobení neplatnosti. Zákon tak v podstatě přebírá konstrukci 

objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou neplatností právního jednání zakotvenou 

v obchodním zákoníku z roku 1991.179 

Samotné způsobení neplatnosti smlouvy nestačí. Zákon nadto vyžaduje, aby 

poškozená strana o neplatnosti nevěděla, a jednala tedy v důvěře v platnou smlouvu. 

Toto ustanovení je třeba číst v souvislosti s § 4 odst. 2, v důsledku čehož je vyloučena 

aktivní procesní legitimace i té smluvní strany, která o omylu nevěděla pouze v 

důsledku své hrubé nedbalosti. 

                                                                                                 

178 Shodně Bezouška in FIALA, J., KINDL M. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 246; opačně 
Melzer, který povinnost nahradit škodu v důsledku způsobení neplatnosti smlouvy řadí mezi případy 
předsmluvní povinnosti, která je založena na existenci zvláštního vztahu důvěry mezi oběma kontrahenty, 
který vzniká již před uzavřením smlouvy; porušení povinnosti plynoucí z tohoto vztahu podle něj zakládá 
porušení smluvní povinnosti – srov. Melzer, Piechowiczová in MELZER, F., TÉGL, P. a 
kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 718. 
179 Srov. § 268 ObchZ. 
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Požadavek nevědomosti oprávněné osoby se sice dle doslovného znění zákona 

vztahuje na neplatnost jako takovou, nicméně se lze domnívat, že pro splnění této 

podmínky postačí, pokud poškozený nevěděl o konkrétní vadě, která vedla ke způsobení 

neplatnosti, nikoliv to, zda je takové právní jednání zákonem klasifikováno jako 

neplatné.180  

6.2.2 Povinnost k náhradě újmy způsobené lstí 

Lest jakožto úmyslná forma uvedení jiného v omyl představuje zavrženíhodné 

jednání, které je způsobilé zapříčinit závažnější právní následky než ostatní způsoby 

vyvolání omylu. V tomto důvodu pramení potřeba zakotvení zvláštní úpravy povinnosti 

k náhradě újmy vzniklé v důsledku lsti, která ve srovnání s úpravou podle § 579 odst. 2 

umožní nápravu takto vzniklé újmy v širším rozsahu.181  

Zákon tento institut upravuje v ustanovení § 587 odst. 2, které stanoví povinnost 

toho, kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradit „vždy újmu z 

toho vzniklou“. Z dikce zákona lze dovodit, že povinnost k náhradě újmy v těchto 

případech vznikne škůdci bez ohledu na to, zda se poškozený neplatnosti smlouvy 

dovolá, či nikoliv. Úprava zřejmě vychází z toho, že lest je krajně nežádoucím 

jednáním, které je samo o sobě způsobilé vést k újmě jednajícího, čímž se liší od 

ostatních variant omylu, jejichž vyvolání nebylo vedeno úmyslem protistrany; v těchto 

případech totiž přichází v úvahu možnost náhrady škody zásadně pouze tehdy, stala-li 

se smlouva v důsledku omylu neplatnou, protože teprve zneplatnění smlouvy může 

zapříčinit vznik škody smluvních stran.  

Ustanovení § 587 odst. 2 hovoří o „újmě“, a zahrnuje tak povinnost toho, kdo 

lstivě jednal, nahradit nejen újmu majetkovou, ale i nemajetkovou (§ 2894 odst. 1, 2). 

Omyl vyvolaný lstí je tak jediným druhem omylu, na jehož základě se lze domáhat 

odčinění nemajetkové újmy.  

                                                                                                 

180 Srov. ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., str. 126. 
181 Srov. Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2131. 
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6.2.3 Pasivní legitimace 

Osobou pasivně legitimovanou k povinnosti k náhradě újmy bude nepochybně 

vždy druhá smluvní strana, která omyl jednajícího vyvolala. Určení osoby pasivně 

legitimované může vyvolávat jisté obtíže v situaci právně relevantního omylu 

způsobeného třetí osobou ve smyslu § 585. Zákon pro tyto případy toliko stanoví, že i 

druhá strana se považuje za původce omylu. 

Pokud jde o povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku neplatnosti smlouvy 

podle § 579 odst. 2, je třeba vyjít z toho, že smlouva je závazek, který zakládá, mění a 

ruší práva a povinnosti toliko smluvních stran; třetí osoby, které „cizí“ smlouvy 

nezavazují, se do nich nemohou nijak vměšovat. Z toho plyne, že třetí osoba nemůže 

způsobit neplatnost smlouvy ani sama, ani ve spojení se smluvní stranou; případné 

uplatnění solidární povinnosti druhé smluvní strany a třetí osoby ve smyslu § 2915 tak 

nepřichází v úvahu. Proto povinnost k náhradě škody podle § 579 odst. 2 vznikne i za 

splnění podmínek právní relevance omylu dle § 585 pouze druhé smluvní straně, a to i 

tehdy, podílela-li se na omylu jednajícího podstatně menší měrou než třetí osoba.  

Jinak tomu bude v případě, kdy třetí osoba uvedením jiného v omyl zároveň 

zaviněně poruší zákonnou povinnost, čímž naplní skutkovou podstatu náhrady škody 

podle § 2910, a za své jednání tak bude plně odpovědná. Stejně tomu bude za 

předpokladu, že svým jednáním sice neporuší konkrétní zákonnou povinnost, ale 

škodlivost jejího činu dosáhne takové intenzity, že jej bude možné klasifikovat jako 

úmyslné porušení dobrých mravů podle § 2909; tak tomu bude pravidelně v případech 

lstivého vyvolání omylu.  

V případě vzniku škody v důsledku omylu, jenž byl zaviněn jak druhou smluvní 

stranou, tak i samotnou mýlící se osobou, se povinnost protistrany k náhradě újmy sníží 

úměrně tomu, jakou měrou se na vzniku škody podílela mýlící se osoba (§ 2918). 

6.2.4 Rozsah náhrady újmy 

Vzhledem k absenci zvláštní úpravy je třeba postupovat podle obecné úpravy 

obsažené v ustanoveních o náhradě majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 n. 

Rozsah náhrady škody je obsažen v ustanovení § 2952, podle kterého zahrnuje jak 

skutečnou škodu, tak ušlý zisk. Nejednoznačně řešenou otázkou zůstává to, zda má 
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poškozený právo na odčinění újmy v takovém rozsahu, který by mu umožnil dosáhnout 

hospodářského postavení, ve kterém by se nacházel, kdyby došlo k uzavření platné 

smlouvy. Problém lze ilustrovat na situaci, kdy prodávající mylně považuje určitý obraz 

za kopii, a proto jej prodá za mnohem nižší částku, než kdyby si byl vědom pravé 

povahy díla.  

Například Melzer, který v této souvislosti mluví o pozitivní interesi (zájmu na 

zachování smlouvy neboli na plnění),182 má za to, že by měla poškozenému náležet 

pouze v případě úmyslného poškození dobrých mravů, a navrhuje tak de lege ferenda 

zakotvit povinnost k její náhradě např. v případech lstivého jednání;183 v ostatních 

případech omylu svědčí poškozenému pouze právo na tzv. negativní interesi neboli na 

to, oč by se nezmenšil majetek poškozeného, kdyby neplatnou smlouvu neuzavřel, tedy 

na náhradu v rozsahu utrpěné škody.184 Jiný názor zastává Handlar, který, aniž to blíže 

odůvodňuje, se domnívá, že právo na plnění ve výši rozdílu mezi tím, co poškozený na 

základě vadné smlouvy získal a tím, co by mu náleželo, kdyby smlouva byla prosta vad, 

má poškozený dokonce i v případě, kdy neplatnost právního jednání vůbec nenamítl;185 

jde tak podle něj o jediný nárok, kterého se může v takovém případě domáhat.  

Pojem tzv. pozitivní interese nelze podřadit ani pod kategorii skutečné škody, 

ani ušlého zisku. Ušlý zisk, který má k tomuto pojmu nepochybně blíže, spočívá podle 

judikatury „v nedosažení toho, čeho by poškozený při neexistenci škodní události za 

normálních okolností, při pravidelném běhu věcí, dosáhl.“186 Definičním znakem ušlého 

zisku je tedy jistota, nikoliv pouhá pravděpodobnost toho, že by za normálních 

okolností došlo k jeho zvýšení. V kontextu uzavírání smluv v omylu však nelze 

s jistotou obecně tvrdit, že by jednající za normálních okolností, tj. kdyby nebyl ohledně 

hodnoty obrazu v omylu, smlouvu skutečně za podstatně jiných podmínek uzavřel. 

Pozitivní interese tak představuje plnění nad rámec zákonného rozsahu náhrady újmy ve 

smyslu § 2952, a proto mám za to, že poškozenému právo na takové plnění nevzniká. 

                                                                                                 

182 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 715. 
183 Ibidem, str. 718. 
184 Ibidem, str. 715. 
185 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2075. 
186 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 23 Cdo 1069/2008. 
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Strany tedy budou postupovat jako v ostatních případech vzniku bezdůvodného 

obohacení,187 tedy vzájemně si vrátí to, co již bylo plněno, a prodávajícímu nebude nic 

bránit v možnosti prodat obraz za cenu odpovídající jeho skutečně hodnotě. 

Podle ustanovení § 2951 odst. 2 se nemajetková újma odčiní přiměřeným 

zadostiučiněním. Jestliže poškozenému v důsledku podvodu zároveň vznikne újma na 

jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části občanského zákoníku, výše 

přiměřeného zadostiučinění se určí v takovém rozsahu, aby byly odčiněny i okolnosti 

zvláštního zřetele hodné, mezi které zákon příkladmo řadí např. úmyslné způsobení 

újmy, zvláště s použitím lsti (§ 2957). V těchto případech je ponecháno na uvážení 

soudu, jakou výši přiměřeného zadostiučinění určí, a není tak vyloučeno, že dosáhne 

takového rozsahu, který poškozenému bude kompenzovat i plnění odpovídající 

eventuální pozitivní interesi. 

6.3 Povinnost k přiměřené náhradě  

Na rozdíl od civilních kodexů z let 1950 a 1964 platný občanský zákoník 

připisuje právní význam i omylu, který se týká vedlejší okolnosti, kterou ani strany 

neprohlásily za rozhodující, tedy omylu nepodstatnému (§ 584 odst. 1). Tento druh 

omylu nepůsobí neplatnost smlouvy, a tedy ani vznik práva na náhradu škody. 

Mýlícímu se je však umožněno domáhat se na jeho základě „přiměřené náhrady“, která 

má zřejmě sloužit k vyrovnání postavení smluvních stran, kdy mýlící se strana je nadále 

vázána smlouvou, přestože ji uzavřela v omylu, na jehož vyvolání měla druhá strana 

podíl.188  

6.3.1 Povaha a rozsah přiměřené náhrady  

Institut přiměřené náhrady není na našem území novinkou. Jeho předobraz 

můžeme nalézt v ustanovení § 872 OZO, které rovněž přiznávalo osobě uvedené v 

nepodstatný omyl právo požadovat přiměřenou náhradu. Toto ustanovení, stejně tak 

jako aktuální úprava, však pojem přiměřené náhrady blíže nevymezuje.  

                                                                                                 

187 Samozřejmě za předpokladu, že dojde k prohlášení smlouvy za neplatnou. 
188 Handlar in LAVICKÝ, P. a kol., Občanský zákoník I. Komentář, str. 2113. 
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Pokud jde o povahu tohoto institutu, ze samotného názvu „přiměřená náhrada“ 

se nepochybně podává, že se přiměřenou náhradou nemíní náhrada škody, která náleží 

oprávněnému pouze v případech neplatnosti smlouvy; na tom ostatně trvala i doktrína 

k obecnému zákoníku občanskému.189 Použití obecných ustanovení o náhradě 

majetkové a nemajetkové újmy na řešení otázek týkající se přiměřené náhrady může 

tedy přicházet v úvahu nanejvýše per analogiam. Melzer připodobňuje tento institut 

právu na přiměřenou slevu z ceny podle § 1923 s poukazem na to, že již tereziánský 

kodex v případech nepodstatného omylu odkazoval na použití úpravy odpovědnosti za 

vady.190 

Podle předválečné doktríny bylo obsahem tohoto nároku právo domáhat se toho, 

aby soud podle svého uvážení upravil smluvní poměry stran; přitom měl vycházet 

z toho, co bylo stranami skutečně ujednáno a porovnat to s tím, co podle představy 

jednajícího ujednáno být mělo.191 Tato modifikace smluvního vztahu spočívala buď ve 

snížení plnění mýlící se strany, resp. ve zvýšení plnění druhé strany, anebo ve vypuštění 

smluvního ustanovení, o jehož obsahu byl jednající v omylu.192 Jinými slovy, soud mohl 

konstitutivně založit, změnit či zrušit práva a povinnosti smluvních stran. 

Tato konstrukce však není v kontextu soudobého pojetí České republiky jako 

materiálního právního státu vhodná. Právo soudu konstitutivně zasahovat do smluvních 

poměrů stran musí být jako něco zcela výjimečného v zákoně výslovně zakotveno, 

neboť pro veškerou autoritativní činnost státu, a tedy i soudů, bezvýhradně platí 

pravidlo obsažené v čl. 2 odst. 3 Ústavy, podle kterého lze státní moc vykonávat jen 

v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Stejně tak právo přiměřené 

náhrady nelze vykládat v tom smyslu, že opravňuje mýlícího se domáhat se vůči druhé 

straně obnovení jednání o smlouvě,193 na základě kterého by si strany samy upravily své 

smluvní poměry, neboť takový postup by byl v rozporu s ústavní maximou, podle které 

                                                                                                 

189 Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 97. 
190 Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník III. Velký komentář, str. 765. 
191Sedláček in ROUČEK, F., SEDLÁČEK J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému IV, str. 97. 
192 Ibidem, str. 97. 
193 Toto právo zakotvuje např. § 1765 odst. 1. 
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nesmí být nikdo nucen činit, co zákon neukládá; takové oprávnění strany by musel 

zákon rovněž výslovně stanovit.  

Proto mám za to, že pojem přiměřené náhrady zahrnuje toliko jednorázové 

plnění (např. formou vrácení částky ze zaplacené kupní ceny za předmět, jehož hodnotu 

kupující považoval mylně za vyšší), příp. plnění ve splátkách (např. u nájemného), ke 

kterému bude spolukontrahent vůči mýlící se straně povinen, ale které se proti jeho vůli 

nijak nepromítne do obsahu smlouvy.  

Výše této náhrady by měla být slovy zákona „přiměřená“. V tomto ohledu se lze 

inspirovat v předválečné doktríně, která přiměřenost této náhrady posuzovala ve vztahu 

k omylu jednajícího. Jinými slovy, tato náhrada měla být poskytnuta v takové míře, aby 

došlo k vyrovnání ztráty jednajícího vzniklé v důsledku jeho omylu. Lze tedy mít za to, 

že ustanovení § 584 odst. 1 zakládá právo mýlící se strany na plnění, které představuje 

rozdíl mezi tím, co bylo sjednáno a tím, co by zřejmě bylo sjednáno, kdyby se jednající 

nenacházel ohledně určité okolnosti v omylu. Jedná se tak o jistou obdobu pozitivní 

interese, která podle mého názoru jednajícímu v nepodstatném omylu zcela oprávněně 

náleží, poněvadž mu zákon nedává jinou možnost, jak se domoci nápravy své újmy, což 

je s ohledem na naplnění soukromoprávního principu ekvivalence více než žádoucí.  

6.3.2 Pasivní legitimace  

Podle ustanovení § 584 odst. 1 svědčí mýlícímu se právo na přiměřenou náhradu 

vůči „původci omylu“. Jak bylo řečeno kapitole 5.3 této práce, smlouva je toliko 

závazkem smluvních stran, do právní sféry třetích osob nezasahuje. Proto je třeba za 

původce omylu odpovědného za případné následky vyvěrající z omylu považovat pouze 

druhou smluvní stranu; to platí v případě jak omylu, na jehož základě došlo k uzavření 

smlouvy, tak omylu ohledně jakékoliv jiné okolnosti tvořící součást smlouvy, tedy i 

omylu nepodstatného. Lze tedy uzavřít, že osobou pasivně legitimovanou k povinnosti 

k přiměřené náhradě je pouze druhá smluvní strana. Třetí osobu lze volat 

k odpovědnosti pouze tehdy, pokud se dopustí porušení dobrých mravů nebo porušení 

zákona podle obecných ustanovení o náhradě majetkové a nemajetkové újmy (§ 2909, 

§ 2910) 
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Závěr 

V mnohých ohledech přelomová koncepce institutu právního jednání zavedená 

platným občanským zákoníkem má v oblasti úpravy omylu dopad především na případy 

rozporu mezi vůlí a projevem, při jejichž řešení se bude postupovat podle výkladových 

pravidel právních jednání, která jsou upravena zcela odlišně od předcházející úpravy. 

Naopak dosavadní pojetí omylu ve smyslu vady vůle není koncepční změnou institutu 

právního jednání dotčeno, neboť i nadále se vychází ze základního předpokladu, že 

nedostatek vůle spočívající v omylu jednajícího není příliš závažnou vadou právního 

jednání, když ji zákon sankcionuje toliko neplatností relativní. 

Případy rozporu mezi vůlí a projevem nepředstavují vadu právního jednání, 

která vede k jeho neplatnosti. Právní jednání zůstává platné, a je tak třeba pouze určit, 

jaký význam tento projev vůle má (zda takový, jak se jevil jeho adresátovi, nebo takový, 

který odpovídá vůli jednajícího), a to pomocí výkladových pravidel právních jednání. 

Podle těchto pravidel má přednost skutečná vůle jednajícího před jejím objektivním 

vyzněním; pouze tehdy, pokud skutečná vůle jednajícího druhé straně nebyla známa, 

obsah právního jednání se posoudí objektivně. Tuto novou koncepci výkladu právních 

jednání lze jen uvítat, neboť naplňuje princip autonomie vůle a současně chrání právní 

jistotu ostatních osob. Zároveň umožňuje přiléhavěji řešit i případy tzv. omylu 

v přenosu (§ 571), protože tehdy, pokud adresát o změně projevu vůle věděl, se projev 

vůle vyloží podle skutečné vůle navrhovatele, a není tak třeba se dovolávat jeho 

neplatnosti. 

Institutu omylu coby vady vůle se v platném občanském zákoníku dostává 

většího místa. Právní úprava stávajících institutů, tedy omylu podstatného a omylu 

vyvolaného lstivě, je podrobnější a zároveň jsou zakotveny instituty dosud výslovně 

neupravené, jako je např. omyl vyvolaný třetí osobou. Občanský zákoník významně 

rozšiřuje spektrum právních následků, které tato vada vůle působí, a zároveň přiznává 

právní relevanci i bagatelním případům omylu (tzv. omyl nepodstatný). Nelze si tak 

nevšimnout, že se platná právní úprava v mnohých ohledech inspirovala úpravou 

obsaženou v obecném zákoníku občanském. 
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Podmínky, za nichž se lze dovolat neplatnosti právního jednání pro omyl, jsou 

koncipovány částečně odchylně od předchozí právní úpravy. Pojem „rozhodující 

okolnosti“ zákon nově dělí na okolnost hlavní a vedlejší v závislosti na tom, zda je 

povaha určité okolnosti jako okolnosti rozhodné pro uzavření smlouvy dána objektivně, 

tedy samotným významem skutečnosti, ohledně níž se strana mýlí, či ne, a je tak 

zapotřebí prohlášení stran k tomu, aby bylo možné takový omyl označit za podstatný. 

Tuto konstrukci lze hodnotit pozitivně, neboť usnadňuje dokazování mýlící se straně a 

zároveň zvyšuje právní jistotu ostatních smluvních stran. Pokud jde o předpoklad, že 

omyl musí být vyvolán druhou stranou, občanský zákoník jej ponechává zcela beze 

změn, a právně relevantní je tudíž i nadále pouhá vědomost druhé strany o omylu 

jednajícího, byť to zákon výslovně nestanoví; v tomto případě se totiž naplno prosadí 

ústřední princip soukromého práva, princip poctivosti. Podmínka omluvitelnosti omylu, 

zrozená z rozhodnutí vyšších soudů, bude s nejvyšší pravděpodobností i v kontextu 

nové právní úpravy relevantní, neboť ji lze dovodit mj. z explicitně vyjádřené 

povinnosti každého jednat v právním styku s běžnou péčí a opatrností (§ 4 odst. 1). 

Omyl vyvolaný lstivě představuje zvláštní případ omylu, který zakládá důvod 

neplatnosti právního jednání bez ohledu na skutečnost, ohledně které se jednající mýlí. 

Je tomu tak z důvodu mimořádně závažné povahy tohoto úmyslně vyvolaného omylu. 

Lest jako nepoctivé jednání se zcela příčí klíčové zásadě soukromého práva, zásadě 

poctivosti, jejíž význam platný občanský zákoník široce akcentuje (srov. § 6, § 1728 n.), 

a proto je třeba v zásadě ve všech případech lstivého jednání rozhodnout ve prospěch 

oklamaného. Na základě této premisy lze dospět mj. k závěru o tom, že i omyl 

v pohnutce, který v zásadě není právně relevantní, vede k neplatnosti právního jednání, 

ke kterému došlo v důsledku lsti.  

Významnou změnou, kterou platný občanský zákoník přinesl, je výslovná 

úprava řešení situací vyvolání omylu třetí osobou, která se podobá úpravě obsažené v § 

875 OZO. Vychází se z toho, že omyl vyvolaný třetí osobou je právně relevantní pouze 

tehdy, pokud jej lze druhé straně přičítat s tím, že obsah tohoto požadavku zákon 

jednoznačně stanoví v § 585. Z pouhé litery zákona však nejsou zřejmé právní následky, 

které v tomto případě nastanou. Nicméně vzhledem k tomu, že omyl vyvolaný výlučně 

protistranou se co do své závažnosti zásadně neliší od omylu vyvolaného třetí osobou, 

na němž měla druhá strana účast, lze mít za to, že v důsledku omylu vyvolaného třetí 
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osobou vzniknou stejné právní následky jako v případě omylu vyvolaného toliko druhou 

stranou. Odpovědnost třetí osoby zákon ke škodě věci výslovně nestanoví, lze však mít 

za to, že třetí osoba bude odpovědná toliko v případech, kdy svým jednáním zároveň 

naplní skutkovou podstatu náhrady škody podle obecných ustanovení o náhradě 

majetkové a nemajetkové újmy (§ 2909, § 2910). 

Omyl coby vada vůle vyvolává širokou škálu právních následků. Zákon i nadále 

stanoví možnost napadnout právní jednání neplatností, jsou-li splněny podmínky 

podstatného omylu, popř. omylu vyvolaného lstivě. Poškozený má právo na náhradu 

škody, která mu vznikne v důsledku neplatnosti právního jednání, a to na rozdíl od 

předchozí úpravy i v případech, kdy způsobení neplatnosti nebylo druhou stranou 

zaviněno. Nadto má lstivě oklamaný nárok i na náhradu nemajetkové újmy, kterou 

v důsledku lsti utrpěl. Tomu, jehož omyl nelze klasifikovat ani jako omyl vyvolaný 

lstivě, ani jako omyl podstatný, zákon přiznává právo na přiměřenou náhradu. 

„Oživení“ tohoto institutu představuje jeden pozitivních případů inspirace úpravou 

obecného zákoníku občanského. Institut přiměřené náhrady slouží k vyvážení 

nerovnováhy mýlící se strany vůči jejímu kontrahentovi, která nastala v důsledku 

omylu. Tato úprava vychází z principu ekvivalence, a je tedy, jako mnohé další 

ustanovení v platném občanském zákoníku, odrazem ryzích principů soukromého práva. 
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Resumé 

Cílem této práce je poukázat na výkladová úskalí ustanovení platného 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) upravující omyl coby vadu vůle 

jednajícího a na základě příslušných interpretačních metod nastínit jejich způsob řešení. 

Práce se zabývá především obecnou úpravou omylu ve smyslu § 583 - § 585 

občanského zákoníku, tedy v oblasti uzavírání smluv, a analyzuje právní následky, které 

tato vada vůle působí. V úvodu práce je vymezen klíčový pojem – omyl - ve dvojím 

smyslu, jednak jako rozpor mezi vůlí a projevem, jednak jako vada vůle, přičemž 

posledně uvedený je jádrem této práce. Práce detailně analyzuje podmínky právní 

relevance tzv. podstatného omylu. Těmito podmínkami jsou rozhodující skutečnost, 

účast druhé strany na omylu a omluvitelnost omylu. Samostatná kapitola je věnována 

omylu vyvolanému lstivě, který představuje s ohledem na svou závažnost zvláštní 

případ omylu, jehož podmínky upravuje zákon odlišně. Další kapitola se zaměřuje na 

předpoklady, za kterých je právně relevantní omyl vyvolaný třetí osobou. V závěru 

práce jsou rozebrány právní následky, které omyl působí, tedy právo namítnout 

neplatnost smlouvy, právo na náhradu způsobené újmy a právo na přiměřenou náhradu. 

  

Klíčová slova: omyl, vada vůle, rozpor mezi vůlí a projevem 
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Abstract 

The aim of the thesis is to point out difficulties in interpretation of the civil code 

provisions (the act No. 89/2012 Coll.) regulating mistake as a form of vitiated consent 

and outline solutions to them on the basis of appropriate interpretation methods. The 

thesis applies to the legislation of mistake in relation to contracts in general as provided 

in the civil code, s. 583 – 585 and analyzes the legal consequences made by mistake. 

The keyword – mistake – is defined in the text in two ways – firstly as discrepancy 

between the genuine will of the acting person and manifestation of the will, secondly as 

a defect of the will. The study is primarily focused on the latter case. The text analyzes 

thoroughly conditions which must be satisfied so that so-called substantial mistake 

affects legal consequences. These conditions include determining circumstance, mistake 

caused by the second party and excusability of mistake. A separated chapter is devoted 

to mistake caused by fraud which is a special type of mistake because of its graveness, 

and therefore the act provides requirements which are different from those leading to 

the substantial mistake. The next chapter focuses on mistake caused by the third person. 

At the end of the work, legal consequences of mistake are illustrated – the right to avoid 

a contract, the right to damages for loss suffered and the right to proportional remedy. 

 

Název diplomové práce v anglickém jazyce: Mistake in civil law 

Keywords: mistake, defect of the will, discrepancy between the will and the 
manifestation of the will  

 


