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Seznam použitých zkratek 
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Úvod  

Tématem této diplomové práce je institut relativní neúčinnosti právního jednání, který 

je upraven občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen “OZ 2012”, 

a to konkrétně v části první, hlavě páté, oddílu sedmém, v ustanoveních § 589 až § 599. 

Pojem “relativní neúčinnost” nahrazuje pojem “odporovatelnost”, který byl používán 

předchozí právní úpravou, tedy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen “OZ 1964”, v ustanovení § 42a.  

Autorka si téma institutu relativní neúčinnosti právního jednání vybrala z důvodu 

významného rozšíření právní úpravy, ke kterému došlo v souvislosti s přijetím 

OZ 2012. V diplomové práci se autorka pokusí zodpovědět otázky, zda právní úprava 

OZ 2012 vůbec přináší nějaké změny a jaké nebo také zda bude možné použití 

dosavadní judikatury a odborné literatury. 

Autorka v rámci shromažďování podkladů pro psaní této diplomové práce kontaktovala 

několik advokátních kanceláří, ale i soudů, aby zjistila, jakým způsobem a jak často byl 

využíván institut “odporovatelnosti” a také, jestli už došlo v praxi k využití institutu 

“relativní neúčinnosti”. Autorka došla k zjištění, že mnoho advokátů i soudců není s 

využitím tohoto institutu srozuměno a často tak nedochází k jeho využívání. 

Z toho důvodu je hlavním cílem této diplomové práce nastínit praktický význam 

institutu relativní neúčinnosti v českém právním řádu. V této diplomové práci je 

převážně využívána metoda deduktivního výkladu, tedy postup od obecné definice k 

objasnění konkrétních jevů. Také jsou využívány metody analýzy a komparace. 

Dochází k rozboru platné právní úpravy, která je zároveň porovnávána s předcházející 

právní úpravou v OZ 1964 či právní úpravou v Německu či Rakousku. Dále autorka 

v textu užívá mj. metodu logického výkladu, nebo také, v souladu s ustanovením § 2 

odst. 1 a 2 OZ 2012, metodu teologického výkladu – metodu, která zohledňuje účel a 

smysl konkrétní normy. Dochází také k deskripci a evaluaci judikatury, zejména 

v poslední části této diplomové práce.   

První část diplomové práce obsahuje úvod, bez kterého by nebylo možné institut 

relativní neúčinnosti náležitě rozebrat. Autorka se na začátku této části zabývá 

základním pojmem – právním jednáním. Zaměřuje se na výklad náležitostí právních 
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jednání a jejich právních následků. Poté jsou detailněji rozlišeny sankce, se kterými jsou 

spojena vadná právní jednání - relativní či absolutní neplatnost a zdánlivost. Jejich 

definování a vzájemné odlišení mají velký význam pro samotný výklad o relativní 

neúčinnosti právního jednání. Důvody autorka zmiňuje dále v práci. Závěr první části se 

již věnuje (ne)účinnosti právního jednání v obecné rovině.  

Druhá část diplomové práce nastiňuje historický vývoj odpůrčího práva. Na úvod druhé 

části je zmíněna římskoprávní úprava jakožto východisko právních úprav 

kontinentálních zemí. Dále se autorka věnuje odpůrčím řádům, jejich poválečné úpravě, 

eliminaci této právní úpravy za doby komunismu a její úpravě v OZ 1964 a OZ 2012. 

Výklad se také dotýká i vývoje konkursního (insolvenčního) práva, které obsahuje 

zvláštní úpravu odpůrčího práva.  

V třetí části této diplomové práce se autorka zaměřuje na to nejvýznamnější a tím je 

úprava institutu relativní neúčinnosti v OZ 2012. Třetí část obsahuje informace o účelu 

a cíli právní úpravy, o předpokladech úspěšné odpůrčí žaloby, o konkrétních 

skutkových podstatách, o lhůtě pro uplatnění odpůrčího nároku, o výhradě práva 

dovolat se neúčinnosti právního jednání a na závěr o výsledcích úspěšné odpůrčí 

žaloby. 

Poslední část obsahuje výklad o dalších zvláštních otázkách, které se mohou vyskytnout 

v souvislosti s institutem relativní neúčinnosti právního jednání. Jde o informace, které 

tvoří určitou nadstavbu k základním informacím z třetí části. Autorka v této části 

vychází zejména z judikatury Nejvyššího soudu. 

Text diplomové práce je dokončen ke dni 25. 6. 2016.  
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1. Obecný výklad o právním jednání a relativní neúčinnosti 

Aby bylo možné náležitě rozebrat institut relativní neúčinnosti, autorka na samotný 

začátek své diplomové práce zařazuje souhrnné pojednání o právním jednání. Autorka 

si uvědomuje, že téma právního jednání zahrnuje velmi širokou materii, tudíž se zaměří 

pouze na všeobecný úvod do tohoto tématu.  

Účelem následující části je uvést čtenáře do problematiky právního jednání, zaměřit se 

na jeho náležitosti a stručně popsat neplatnost a zdánlivost. Neplatnost a zdánlivost jsou 

sankce, které stanoví OZ 2012 pro vadná právní jednání. Zjištění, zda konkrétní jednání 

je právně relevantní a zda jde o jednání platné a účinné, je klíčové 

při rozhodování o relativní neúčinnosti. Závěr první části pak již patří samotným 

pojmům „účinnost“ a „relativní neúčinnost“.  

1.1. Pojem právní jednání  

Právní jednání je právní skutečnost, resp. objektivní skutečnost, kterou objektivní právo 

bere na zřetel a spojuje s ní právní následky.1 Právními následky se obvykle rozumí 

takové následky, které způsobují vznik, změnu či zánik subjektivních práv a (nebo) 

povinností. Právní skutečnost je jedním ze dvou právních důvodů (titulů) právních 

následků. Dalším důvodem, avšak ne tak častým, je zákon.2  

Právní skutečnosti zahrnují i další právní jevy, se kterými jsou spojeny právní následky, 

a to mimovolně nastalé jevy (tzv. právní události), nebo například konstitutivní 

rozhodnutí orgánů veřejné moci či vytvoření věci.3 OZ 2012 výslovně z právních 

skutečností upravuje právní jednání a právní události, a to v obecné části, v hlavě páté. 

  

																																																								
1 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013, str. 145–146. ISBN 978-80-7380-454-1.  
2 Tamtéž. 
3 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 154-155. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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OZ 2012 se odchýlil od zavedeného pojmosloví OZ 1964 a vrací se k staronovému 

pojmu „právní jednání“. 4  Odchýlení od původního pojmu „právní úkon“ je 

odůvodňováno návratem k tradičnímu českému pojmosloví, jelikož tradiční pojem 

„právní jednání“ lépe vyhovuje českému jazyku, protože je vhodnější vyjádření „právně 

jedná“ než „činí právní úkon“.5 

Ačkoliv OZ 1964 obsahoval výslovnou definici právního úkonu v ustanovení § 34, 

definoval právní úkon jako: „projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch 

práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.“, OZ 2012 

od přímé definice opouští. V ustanovení § 545 se místo toho zaměřil na právní 

následky, resp. vyjmenovává, z jakých zdrojů pramení. Právní následky plynou jak 

z obsahu právního jednání, ale také ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené 

praxe stran.   

V tomto ohledu je „právní jednání“ pojmem širším oproti pojmu „právní úkon“, jelikož 

obsahuje širší vymezení následků a zahrnuje i tzv. kvaziprávní jednání a faktické úkony. 

V praxi nebude rozdílnost pojmosloví hrát významnější roli vzhledem k totožnému 

významu, jenž oba dva pojmy mají.6 Tento postoj vyjádřila M. Zuklínová v prvním díle 

učebnice Občanské právo hmotné7, kde uvádí: „Pojmy „právní jednání“ a „právní 

úkon“ sice nelze ztotožnit, ale svou podstatou jsou si velmi blízké, takže při práci 

s právními předpisy a v aplikační praxi je lze zásadně zaměňovat.“ 

V souladu s výše uvedeným lze říci, že právní jednání je zobecněním všech 

vyskytujících se typů jednání v rámci daného právního řádu, která směřují k založení, 

																																																								
4 Pojem „právní úkon“ byl zaveden občanským zákoníkem z roku 1950, zákonem č. 141/1950 Sb., na 

který navázal OZ 1964. 
5 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 250. ISBN 978-80-7208-922-2. 
6 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1298. ISBN 978-80-7478-370-8. 
7 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 156. ISBN 978-80-7478-325-8, 
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změně nebo zrušení právního poměru podle rozhodnutí jednající osoby 

při uskutečňování autonomie vůle.8  

V rámci OZ 2012 je uplatňována zásada autonomie vůle. Tato zásada vyjadřuje 

svobodu subjektů vstupovat ze své vůle do právních poměrů a uspořádat si práva a 

povinnosti dle svého. Zahrnuje mimo jiné smluvní svobodu, která umožňuje 

jednajícímu ujednat si práva a povinnosti odchylně od zákona, nezakazuje-li to zákon 

výslovně, neporušuje-li ujednání dobré mravy, veřejný pořádek nebo neporušuje-li 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.9 OZ 2012 se tímto 

odklání od formalistického přístupu OZ 1964 a zavádí liberálnější přístup, nejen 

vzhledem k právnímu jednání.   

Na závěr je třeba zmínit, že v souladu s OZ 2012 lze právně jednat jak konáním, tak i 

opomenutím, a to buď výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost 

o tom, co jednající chtěl projevit. Jednat je možné po právu i protiprávně dle toho, zda 

objektivní právo dané jednání schvaluje nebo naopak neschvaluje. Obsah a účel 

právního jednání musí odpovídat dobrým mravům a zákonu.10 

1.2. Náležitosti právního jednání  

Pro existenci či platnost právního jednání je třeba splnit požadavky, které jsou uloženy 

právním předpisem. Tyto požadavky se nazývají náležitostmi právního jednání. 

Občanskoprávní teorie je zpravidla rozlišuje do čtyř (někdy pěti) skupin11, a to na: 

1.) náležitosti, které se přímo týkají osoby, 

2.) náležitosti vůle,  

3.) náležitosti jejího projevu, 

4.) náležitosti předmětu (popř. vzájemného poměru vůle a projevu vůle). 

																																																								
8 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1304. ISBN 978-80-7478-370-8. 
9  Viz § 1 odst. 2 OZ 2012. 
10 Viz § 546 a § 547 OZ 2012. 
11 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 158-164. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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Jde o nezbytná omezení autonomie vůle, která mají odlišný smysl. Při nepřítomnosti 

některé ze zásadních náležitostí uvedených v OZ 2012 je konkrétní jednání dokonce 

považováno za nicotné.12   

K bodu 1.) Osoba, která jedná, musí mít právní osobnost a být v mezích jednání 

svéprávná.13 Jinak řečeno, osoba musí být způsobilá mít v mezích právního řádu práva a 

povinnosti a být způsobilá právně jednat. 14 

K bodu 2.) Vůle je podstatou každého jednání. Vůlí se myslí psychický vztah 

jednajícího k zamýšleným právním následkům. 15  Je nezbytné, aby jednání vůli 

obsahovalo a aby byla projevena vážně (např. aby nebyla projevena ve hře) a svobodně 

(např. aby nebyla projevena v důsledku fyzického násilí), a aby byla prosta omylu a 

tísně. Vnitřní pohnutka, motiv jednání či vnitřní výhrada nejsou pro OZ 2012 v tomto 

směru relevantní. Některá právní jednání nemusí obsahovat vůli dosáhnout přímo 

právních následků (např. pokud si osoba není vůbec vědoma, že jedná právně). 

Od právního jednání je třeba odlišovat tzv. společenskou úsluhu, ve které se osoby 

nechtějí právně zavázat vůbec.16 

K bodu 3.) Projev vůle musí být projeven tak určitě, aby bylo možné z něj zjistit, které 

věci se týká, k čemu směřuje a co je jeho obsahem a předmětem. Projevená vůle musí 

být srozumitelná a provedena v náležité formě.17 K poslednímu požadavku je potřeba 

zmínit, že OZ 2012 je postaven na zásadě bezformálnosti právního jednání. 

Z této zásady vyplývá volnost jednajícího si formu právního jednání libovolně zvolit, 

ledaže by byl ve volbě omezen zákonem nebo ujednáním s druhou stranou (viz § 559 

až § 563 OZ 2012). Právní jednání může mít formu ústní/písemnou či veřejné/soukromé 
																																																								
12 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 158-164. ISBN 978-80-7478-325-8. 
13 Viz k právní osobnosti § 15 odst. 1, 16 a 17 OZ 2012, k svéprávnosti § 15 odst. 2 a 581 OZ 2012. 
14 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 158-164. ISBN 978-80-7478-325-8 
15 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. Zpřístupněno z beck-online.cz. 
16 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 158-164. ISBN 978-80-7478-325-8 
17 Tamtéž. 
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listiny. Příkladem zákonného omezení je povinnost písemné formy pro právní jednání, 

kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i pro právní jednání, 

kterým se takové právo mění nebo ruší (viz § 560 OZ 2012).  

K bodu 4.) Předmět projevu vůle musí být objektivně možný a dovolený. Možným 

předmětem projevu vůle se rozumí předmět reálně uskutečnitelný či vytvořitelný 

při zohlednění aktuálního stavu vědy a technologie. Předmět může být nemožný již 

od počátku, anebo se nemožným může stát postupem času (tzv. nemožnost následná).18 

Nedovoleným předmětem je plnění, které je nemožné z právního důvodu. Příkladem 

může být kupní smlouva o části lidského těla.19   

Je důležité také zohlednit obecné požadavky, jenž vyplývají z ustanovení 

§ 6 až § 8 OZ 2012, ve kterých se uplatní zásada neminem laedere. Mezi tyto obecné 

požadavky je řazena povinnost každého jednat v právním styku poctivě, a dále 

požadavek, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Stejně 

tak nesmí nikdo těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má 

kontrolu. OZ 2012 zároveň zakotvuje presumpci dobré víry a poctivosti. Zjevné 

zneužití práva nepožívá právní ochrany v souladu s § 8 OZ 2012.  

1.3. Zdánlivost právního jednání    

OZ 2012 sankcionuje vadná právní jednání za účelem odstranění nežádoucích následků, 

které z nich vyplývají. Mezi sankce, které nastávají přímo ze zákona, se řadí absolutní 

neplatnost a zdánlivost.20 Sankce, které může vyvolat pouze subjekt právního jednání, 

jsou relativní neplatnost a relativní neúčinnost.  

																																																								
18 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Definice právního jednání podle (nového) občanského zákoníku II. Právní 

prostor [online]. [cit. 2016-06-6]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-

definice-pravniho-jednani-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-ii. 
19 Tamtéž. 
20 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1440-1441. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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Komentář21 dále zmiňuje sekundární sankce, které nepostihují samotné jednání, ale 

původce vady. Mezi tyto doplňkové nástroje řadí např. odpovědnost za škodu 

dle § 579 odst. 2, za náhradu dle § 571 či za újmu dle § 587 odst. 2 OZ 2012.  

Zdánlivostí jsou postižena ta právní jednání, která trpí tak závažnými nedostatky, že je 

v zájmu společenství, aby byla považována za nicotná. V důsledku toho jsou tyto 

projevy vůle postaveny mimo právo a nejsou právně relevantní.22 

Zdánlivá právní jednání jsou v prvé řadě ta jednání, která jsou 

nehotová  (tzv. neperfektní). U neperfektního jednání nebylo splněno zatím vše, co 

splněno být mělo. Příkladem neperfektního jednání je adresované právní jednání, které 

nebylo doručeno do sféry adresáta.23  

Dalším typem zdánlivých právních jednání jsou jednání, která vykazují některou z vad 

vyjmenovaných v ustanoveních § 551 až § 553 OZ 2012. Mezi tyto vady zákonodárce 

řadí: neexistenci vůle jednající osoby (např. z důvodu fyzického donucení), neexistenci 

vážné vůle a neurčité či nesrozumitelné jednání, tj. jednání, u kterého obsah nelze zjistit 

ani výkladem. U poslední zmiňované vady je dána zvláštní možnost konvalidace 

(zhojení) s účinky ex tunc, pokud si strany dodatečně tento obsah vyjasní.  

Další zdánlivá právní jednání vyplývají i z jiných ustanovení OZ 2012. Zejména jsou to 

ustanovení, která obsahují formuli „nepřihlíží se“. Tímto bude například ustanovení 

§ 16 OZ 2012, které říká: „Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát 

ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.“ A konečně OZ 2012 upravuje zdánlivost i 

v oblasti manželství, a to v ustanoveních § 677 až § 679.24  

																																																								
21 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1440-1441. ISBN 978-80-7478-370-8. 
22 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 251. ISBN 978-80-7208-922-2. 
23DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 185. ISBN 978-80-7478-325-8. 
24 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 53. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
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1.4. Neplatnost právního jednání   

V úpravě neplatnosti právního jednání se OZ 2012 odchýlil od OZ 1964 a uplatnil 

zásady potius valeat actus quam pereat a in favorem negotii, v souladu se zásadami 

lidské svobody a autonomie vůle (viz § 1 odst. 2 a § 3 odst. 1 OZ 2012) a také v souladu 

s judikaturou Ústavního soudu.25  

Tyto zásady promítl v ustanovení § 574, které říká: „Na právní jednání je třeba hledět 

spíše jako na platné než jako na neplatné.“ Neplatnost by podle OZ 2012 měla být spíše 

výjimečnou vlastností právního jednání.26 Neměla by být běžnou praxí jako za účinnosti 

OZ 1964, kde byla každá odchylka od zákonného ustanovení soudem sankcionována 

absolutní neplatností.27  

Neplatnost je rozlišována na relativní a absolutní. Určení, zda půjde o neplatné právní 

jednání a dále rozlišení se jedná o neplatnost relativní či absolutní, bude čistě na úvaze 

soudu, jelikož v každém ustanovení OZ 2012 výslovně neurčuje, která ze sankcí má být 

použita, ale používá neurčitých právních pojmů. Neurčitý právní pojem je takový 

pojem, který není záměrně v zákoně definován, neboť v daném případě by nebylo 

možné vystihnout všechny případy, které by mohly v praxi nastat. Tento pojem je vždy 

vykládán k určité situaci. Mezi neurčité pojmy patří například pojem dobrých mravů. 

Pokud soud dojde k úvaze, že jednání zjevně porušilo dobré mravy, půjde o neplatnost 

absolutní. Pokud by porušení nebylo zjevné, půjde o neplatnost relativní (viz rozdíl 

mezi § 580 odst. 1 a § 588 OZ 2012). 

																																																								
25 Viz nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03.  „Základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, 

který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li 

možné oba výklady. Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran, povaha 

soukromého práva a s tím spojená společenská a hospodářská funkce smlouvy. Není ústavně konformní a 

je v rozporu s principy právního státu taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují výklad vedoucí 

k neplatnosti smlouvy před výkladem neplatnost smlouvy nezakládajícím.“ 
26 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 188. ISBN 978-80-7478-325-8. 
27 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 117. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
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Neplatnost je dále dělena na relativní a absolutní podle zájmu, které mají tyto sankce 

chránit. Absolutní neplatnost chrání zájmy veřejné. Relativní neplatnost je stanovena 

za účelem ochrany soukromých zájmů.28 Z toho důvodu absolutní neplatnost může být 

konstatována soudem i ex officio. Soud absolutní neplatnost pouze zjišťuje a rozhodnutí 

je deklaratorního charakteru, protože absolutní neplatnost nastává bez dalšího 

ze zákona. Absolutně neplatné právní jednání se povazuje za neučiněné od samého 

počátku.29  

U relativní neplatnosti je třeba aktivní jednání dotčené osoby, a to uplatněním námitky 

neplatnosti. Nenamítne-li dotčená osoba neplatnost, považuje se takové právní jednaní 

fikcí za platné (§ 586 odst. 2 OZ 2012).30 Pokud osoba námitku neplatnosti úspěšně 

uplatní, bude se na právní jednání hledět jako neučiněné od samého počátku, stejně jako 

u absolutní neplatnosti.31  

Hlavní důvody neplatnosti právního jednání jsou demonstrativně vyjmenovány 

v ustanoveních § 580 a násl. OZ 2012. Další důvody neplatnosti je možné vyhledat 

napříč celým zákoníkem.  

Mezi hlavní důvody neplatnosti OZ 2012 řadí:  

1.) rozpor s dobrými mravy,  

2.) rozpor se zákonem (v případě, že to smysl a účel zákona vyžaduje, pokud 

nevyžaduje, tak bude právní jednání platné),  

3.) nemožné plnění,  

4.) nedostatek svéprávnosti,  
																																																								
28 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 188. ISBN 978-80-7478-325-8. 
29 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-. str. 189. ISBN 978-80-7478-325-8. 
30 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, 29 Cdo 504/2007: „Právní úkon, u něhož je dán 

důvod tzv. relativní neplatnosti (§ 267 odst. 1 ObchZ, popř. § 40a ObčZ) se považuje za platný (se všemi 

důsledky z toho na právní vztah vyplývajícími), dokud se ten, na jehož ochranu je důvod neplatnosti 

právního úkonu určen, neplatnosti nedovolá. Jestliže se oprávněná osoba dovolala tzv. relativní 

neplatnosti důvodně, je právní úkon neplatný od svého počátku (ex tunc).“ 
31 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-. str. 189. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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5.) nedostatek formy a 

6.) omyl.  

Co je důvodem pro absolutní neplatnost právního jednání, je vyjmenováno v jediném 

ustanovení OZ 2012. Podle P. Bezoušky32: „Tam, kde OZ stanovuje neplatnost, se tedy 

vždy jedná o neplatnost relativní, pokud nejde o vymezené případy, které 

obsahuje § 588.“ Důvody pro absolutní neplatnost právního jednání dle § 588 OZ 2012 

jsou:  

1.) zjevný rozpor s dobrými mravy,  

2.) rozpor se zákonem, pokud je zároveň zjevně narušen veřejný pořádek, a  

3.) ujednání zavazující k plnění od počátku nemožnému. 

1.5. Odlišné a společné znaky zdánlivosti a neplatnosti  

Hlavní rozdíl mezi zdánlivostí a neplatností právního jednání je možné zjistit logickou 

dedukcí z výše uvedených skutečností. Zdánlivé právní jednání nevznikne právně 

vůbec. Neplatné právní jednání právně sice vznikne, avšak z důvodu nedostatků 

v zákonných náležitostech nebude platné.  

Podle důvodové zprávy 33  je zdánlivému právnímu jednání zákonodárcem upřena 

možnost náhrady škody za stejných podmínek, jako je tomu u neplatného právního 

jednání (§ 579 odst. 2 OZ 2012). Zároveň dle důvodové zprávy34 je zdánlivému 

právnímu jednání upřena možnost zachování právního jednání v případě, že nicotností 

by byla dotčena pouze část jednání, jako je tomu u neplatného právního jednání. 

Ustanovení § 576 OZ 2012 totiž umožňuje zachovat právní jednání v platnosti, pokud je 

důvod neplatnosti jen v takové části, kterou lze od ostatního obsahu oddělit. S tímto 

názorem ovšem nesouhlasí Komentář35, který tvrdí, že „ze zásady právní ochrany a 
																																																								
32 BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. 2013-. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 

Olomouc: ANAG. Právo (ANAG), str. 91. ISBN 978-80-7263-819-2. 
33 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 251. ISBN 978-80-7208-922-2. 
34 Tamtéž.  
35 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1343. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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zejména poctivého dobrověrného subjektu plyne, že osobě dotčené zdánlivým jednáním 

je třeba přiznat stejné postavení jako osobě dotčené neplatným právním jednáním.“ 

K zdánlivému právnímu jednání i absolutně neplatnému se přihlíží z úřední povinnosti a 

je o nich rozhodováno deklaratorně. Zároveň obě dvě sankce nastávají uskutečněním 

projevu (ipso iure). Na rozdíl od relativní neplatnosti není zapotřebí žádného zvláštního 

aktu k vyvolání sankce. Zdánlivost a relativní i absolutní neplatnost právního jednání 

působí ex tunc. 

1.6. Pojem (ne)účinnosti právního jednání 

Účinnost je stejně jako platnost vlastností právního jednání, má však odlišnou povahu. 

Platnost souvisí se splněním zákonných ustanovení (zejména upravujících náležitosti 

právních jednání), zatímco účinnost souvisí se schopností vyvolat právní následky. 

Jenom účinné právní jednání vyvolá (je schopné) vyvolat vznik, změnu nebo zánik práv 

a (nebo) povinností.36  

Účinnost nenastává u právního jednání vždy stejným okamžikem. Kdy dojde 

k účinnosti právního jednání může být upraveno ustanovením zákona, anebo se může 

odvíjet od ujednání konkrétních stran, anebo také může záležet na předmětu smlouvy 

(např. movitá či nemovitá věc). 37  Účinnost se může lišit u adresovaného nebo 

neadresovaného právního jednání. U adresovaného jednání dochází k účinnosti 

v okamžiku hotovosti právního jednání, tj. v okamžiku dojití do dispoziční sféry 

adresáta. U neadresovaného právního jednání dochází k účinnosti učiněním, 

tj. vznikem.38  

Pomocí institutů podmínky nebo doložení času (§ 548 až § 550 OZ 2012) je možné 

odložit účinnost právního jednání do budoucna nebo účinnost časově omezit, a to 

formou vedlejšího ujednání. Podmínka váže právní následky na skutečnosti, o kterých 

																																																								
36 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 195. ISBN 978-80-7478-325-8. 
37 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 162. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
38 Tamtéž. 
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v době učinění právního jednání není jednajícímu známo, zda nastanou, jestli nastanou a 

nebo jestli už nenastaly.39 Podmínka může být odkládací nebo rozvazovací. Odkládací 

podmínka způsobuje odklad právních následků do doby, než dojde k jejímu splnění. 

Rozvazovací podmínka působí opačným způsobem, jelikož při splnění rozvazovací 

podmínky právní následky pominou. Doložení času funguje na stejném principu jako 

podmínky, avšak je stanovena konkrétní a jistá doba (rok, měsíc, deset dní).40  

Smlouva, jako dvoustranné právní jednání, může nabývat účinnosti buď 

podle ustanovení zákona, a to účinností přijetí nabídky (§ 1745 OZ 2012), anebo podle 

ujednání stran, což je častým případem. OZ 2012 pamatuje i na smluvní ujednání, které 

stanoví, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud, a pro takové ujednání 

platí, že jde o podmínku účinnosti smlouvy (§ 1749 odst. 1 OZ 2012).  

Zvláštním případem, který souvisí s účinností právního jednání, jsou smlouvy 

o nemovité věci, resp. o vlastnickém právu či jiném věcném právu k ní. U těchto smluv 

je třeba rozlišovat dvě možné varianty: případ, kdy je předmětem smlouvy právo 

týkající se nemovitosti nezapsané do veřejného seznamu a případ, kdy je předmětem 

smlouvy právo týkající se nemovitosti zapsané ve veřejném seznamu.  

U prvního případu dojde k následkům (ke vzniku, převodu či zániku práva) účinností 

smlouvy. U druhého případu bude uplatňován zvláštní režim. Občanskoprávní teorie 

zpravidla uvádí, že účinnost smluv u této varianty se rozpadá do dvou částí, a to 

do účinnosti obligačně-právní a účinnosti věcně-právní, neboť k vzniku, převodu či 

zániku práva dochází až zápisem do veřejného seznamu. 41  Například k nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti dochází příslušným zápisem do katastru nemovitostí.  

V případě movitých věcí si obvykle mohou strany ujednat účinnost k libovolnému dni. 

Zákon dále může stanovit, že k účinnosti smlouvy je zapotřebí rozhodnutí určitého 

orgánu. V tomto případě bude právní jednání účinné tímto rozhodnutím 

																																																								
39 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 183. ISBN 978-80-7478-325-8. 
40 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 183. ISBN 978-80-7478-325-8. 
41 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vydání první. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013-, str. 196. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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(§ 1762 OZ 2012). V OZ 2012 je v některých případech upravena možnost dovolat se 

neúčinnosti určitých ujednání ve smlouvě, a to například v ustanovení § 719 nebo 

§ 1972.  

Definici neúčinného právního jednání je možné dovodit opakem definice účinnosti. 

O neúčinné právní jednání se jedná, pokud z nějakého důvodu nevyvolává či není 

schopno vyvolat právní následky. Podle V. Knappa42 je ho možné dále dělit, stejně jako 

neplatné právní jednání, na relativně neúčinné, které je neúčinné vůči konkrétní osobě, a 

absolutně neúčinné právní jednání, které je neúčinné vůči všem. Jako absolutně 

neúčinné právní jednání uvádí neúčinnou smlouvu, která nesplnila požadavek registrace 

dle § 47 OZ 1964. Z. Krčmář43 s tímto dělením nesouhlasí, a tvrdí, že pokud bychom 

o některém jednání řekli, že jde o absolutně neúčinné právní jednání, ve skutečnosti by 

to znamenalo, že jde o absolutně neplatné právní jednání.  

Relativní neúčinnost právního jednání je vlastnost, která nepůsobí vůči všem. Jde 

o fikci, která způsobí, že platné právní jednání nepůsobí právní následky. Podle 

M. Zuklínové 44  jde o „speciální právní institut vytvořený v právním řádu s cílem 

chránit věřitele proti jednání dlužníka, kterým dlužník znesnadňuje, nebo dokonce 

vylučuje uspokojení věřitele tím, že zmenšuje svou schopnost plnit věřiteli snižováním 

hodnoty svého majetku“. Tento speciální institut upravuje OZ 2012 v ustanoveních 

§ 589 až § 599, které dávají v taxativně vyjmenovaných případech oprávnění věřiteli 

																																																								
42 Knapp, Viktor. Odporovatelnost. Právo a zákonnost, roč. 1992, č. 7, s. 378. Příklad absolutně 

neúčinného jednání uvádí ustanovení § 47 OZ 1964, které říká: „Jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je 

třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím.“ Téměř podobné vyjádření 

je možné nalézt i v OZ 2012 pod ustanovením § 1762 odst. 1: „Stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy 

třeba rozhodnutí určitého orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím.“ Pokud by návrh na rozhodnutí 

nebyl podán do jednoho roku od uzavření smlouvy, má se za to, že se smlouva od počátku ruší v souladu 

s § 1762 odst. 2. 
43 KRČMÁŘ, Zdeněk. Neúčinné právní úkony v konkursu: zápis ze školení na téma "Odporovatelnost a 

konkursy". Justiční praxe, 2002, str. 252. ISSN 1211-0825.  
44 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 162. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
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domáhat se určení relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka. Po úspěšném 

uplatnění tzv. odpůrčí žaloby je právní jednání neúčinné pouze vůči věřiteli.  

Aplikaci relativní neúčinnosti je možné uvést na příkladu. Byla uzavřena kupní smlouva 

o nemovité věci mezi dlužníkem věřitele a nabyvatelem. Nabyvatel se stal vlastníkem 

nemovité věci a má všechna práva, která jsou s vlastnictvím spojena. Vyhoví-li soud 

odpůrčí žalobě, dojde k situaci, kdy vůči věřiteli nebude vlastníkem nabyvatel, ale stále 

dlužník. Kupní smlouva nebyla uzavřena a předmětná nemovitá věc bude stále součástí 

majetku dlužníka, ale jen vůči věřiteli. 

1.7. Vztah zdánlivosti a neplatnosti k relativní neúčinnosti  

Určení, zda se jedná o jednání zdánlivé či neplatné, je esenciální ve vztahu k relativní 

neúčinnosti. Neplatné právní jednání nelze úspěšně odporovat u soudu, neboť, jak bylo 

zmíněno výše, nevyvolává právní následky, z čehož vyplývá, že nemohlo dojít ani ke 

zkrácení věřitele. 

Neplatnost má podle judikatury v případě konfliktu s relativní neúčinností přednost. 

Pokud v řízení o odpůrčí žalobě dojde ke konfliktu mezi neplatností a relativní 

neúčinností, dle názoru Nejvyššího soudu nelze bez návrhu rozhodnout o neplatnosti 

právního jednání (dle § 153 odst. 2 OSŘ), jelikož soud je vázán žalobou.45 Zjistí-li soud, 

že právní jednání je neplatné, odpůrčí žalobu zamítne.46  

Stejnou logikou lze dospět dle autorky i ke vztahu mezi zdánlivostí a relativní 

neúčinností, neboť ani zde nebude možné právní jednání dlužníka úspěšně odporovat, 

protože z právního hlediska takové jednání ani nevzniklo, a proto nezpůsobilo právní 

následky a nedošlo ani ke zkrácení věřitele. 

Proti ustálenému pohledu judikatury se staví Z. Pulkrábek a uvádí, že zkrácení 

nespočívá jen „ve zmaření věřitelova exekučního uspokojení, nýbrž i v jeho ztížení 

																																																								
45 Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 8. 2008 sp. Zn. 30 Cdo 2432/2007. 
46 DRÁPAL, Ljubomír. Odporovatelnost: zápis ze školení na téma "Odporovatelnost a konkursy". 

Justiční praxe, 2002, str. 237. ISSN 1211-0825. 
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či oddálení“.47 Jako příklad uvádí neplatný převod nemovitosti, který byl nicméně 

zapsán v katastru nemovitostí. Věřitel nemá možnost bez dalšího vést exekuci a tak je 

jeho exekuční uspokojení ztíženo a oddáleno, a proto by bylo na místě, aby měl právo 

odporu.  

Zároveň zmiňuje, že v úpravě odpůrčího práva v Rakousku (zákon 

Anfechtungsordnung) a Německu (zákon Anfechtungsgesetz) se také preference 

neplatnosti před relativní neúčinností neuplatňuje, tudíž je možné odporovat i jednání 

neplatnému. V tomto případě má věřitel na výběr mezi odporem nebo 

dovoláním se neplatnosti. Podle Z. Pulkrábka48 by tato zvláštní ochrana neměla být 

vyloučena obecným institutem neplatnosti, jelikož relativní neúčinnost je zvláštní 

institut ochrany věřitele s příznivými účinky a je v zájmu účelu tohoto institutu, aby 

k preferenci neplatnosti nedocházelo.    

																																																								
47  PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013 [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

www.beck.online.cz. 
48Tamtéž. 
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2. Historický vývoj relativní neúčinnosti právního jednání   

2.1.  Římské právo a actio Pauliana 

Římské právo má značný význam pro právní řády kontinentálních zemí, včetně českého 

právního řádu, a to zejména díky velkému mocenskému rozmachu Římské říše. Římské 

právo sloužilo a stále slouží jako vzor moderních právních řádů, do kterých je 

přejímáno množství římských termínů, principů a institutů, a to včetně institutu relativní 

neúčinnosti.   

Římské právo upravovalo delikt alienatio in fraudem creditorum, spočívající v jednání 

dlužníka, který zcizuje majetek s úmyslem zkrátit pohledávku svého věřitele. Římským 

právem byla dána možnost za určitých okolností takovému jednání odporovat. K tomu 

blíže Heyrovský49 uvádí: „K tomu byla, jak se podobá, ediktem praetorským propuštěna 

opatrovníkovi (curator bonorum) dosazenému k návrhu věřitelů pro správu majetku 

křídářova (restitutio in integrum), z které, byla-li provedena, se udílela actio 

rescisorria.....a jednotlivým věřitelům bylo pak udíleno interdictum adipiscendae 

possessionis, zvané fraudatorium, z něhož vzcházející actio arbitraria (in personam), 

jménem actio Pauliana.“  

Tyto dva právní prostředky byly sloučeny justiniánskými kompilátory do jednoho 

právního prostředku tzv. in factum actio, který byl následně byzantskými spisovateli 

pojmenován jako actio Pauliana.50  

Skutkovou podstatou bylo zcizovací jednání dlužníka se zlým úmyslem zkrátit věřitele, 

přičemž bylo třeba, aby ke zkrácení věřitele skutečně došlo. Při splnění těchto 

podmínek věřitel mohl uplatnit právní prostředky proti nabyvateli, pokud o zkracujícím 

úmyslu dlužníka věděl, či pokud šlo o bezúplatné nabytí, a nebo je mohl uplatnit 

																																																								
49 HEYROVSKÝ, Leopold, Jan VÁŽNÝ a Otakar SOMMER. Dějiny a systém soukromého práva 

římského. 6. vyd. /. V Bratislavě: Nákladem Právnické fakulty University Komenského, 1927, str. 315. 

Zpřístupněno z online knihovny kramerius.mzk.cz.  
50 Tamtéž. 
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proti dlužníkovi samotnému. Žalovaný měl povinnost navrátit vše v původní stav. 

K peněžité kondemnaci došlo, pokud uvedení v původní stav nebylo možné.51  

Pro zajímavost autorka uvádí, že v některých právních řádech při inspirování se 

římskou úpravou nedošlo ani k odchýlení od daného pojmosloví, např. francouzský 

občanský zákoník Code civil upravuje tzv. l’action pauliene (čl. 1167), stejně tak 

quebecký Code civil obsahuje v anglické verzi tzv. Paulian action (čl. 1631 a 1632).  

Jiné právní řády, včetně českého, pojmosloví nezachovalo, avšak podstatu tohoto 

institutu ano. Již výše zmíněné Německo zachovalo podstatu odpůrčího institutu 

v odpůrčím zákonu Anfechtungsgesetz, v úpravě insolvenčního řízení (§ 129 a násl.) či 

v BGB (např. § 135 a 136). V Rakousku je odpůrčí právo upraveno v odpůrčím řádu 

Anfechtungsordnung, i třeba v insolvenčním řádu. Itálie upravuje ve svém občanském 

zákoníku Codice civile odpůrčí institut tzv. azione revocatoria (čl. 2901 až 2904). 52 

2.2.  Začátek právní úpravy na území ČR   

Na úvod je podstatné zmínit, že na našem území se římské právo užívalo byť 

subsidiárně jako platné právo od 17. století, a to podle článku D49 Koldínova 

zákoníku.53 Užívalo se až do účinnosti Všeobecného občanského zákoníku (známého 

pod zkratkou německého názvu ABGB) z roku 1811.54 ABGB byl pojat jako výlučný 

kodex. Jednalo se o předpis, který se uplatnil v oblasti soukromého práva bez rozdílu 

příslušnosti obyvatel k původním stavům. ABGB pauliánskou žalobu neupravoval, znal 

																																																								
51 HEYROVSKÝ, Leopold, Jan VÁŽNÝ a Otakar SOMMER. Dějiny a systém soukromého práva 

římského. 6. vyd. /. V Bratislavě: Nákladem Právnické fakulty University Komenského, 1927, str. 315. 

Zpřístupněno z online knihovny kramerius.mzk.cz. 
52ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost I. Právní prostor [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-i. 
53 Koldínův zákoník byl kodifikací zemského práva, jehož autorem byl Pavel Kristián z Koldína. V 

článku D49 upravoval subsidiární použití Obnoveného zřízení zemského ke Koldínově zákoníku, z čehož 

se dá vyvodit i subsidiární použití římského práva.  
54 KUKLÍK, Jan a Petra SKŘEJPKOVÁ. 2008. Kořeny a inspirace velkých kodifikací: příspěvek k 

aplikaci "Principů" E.F. Smidaka. Praha: Havlíček Brain Team. Avenira edice, str. 89. ISBN 978-80-

87109-07-6. 
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pouze institut odvolání daru dárcovými věřiteli v ustanovení § 953, a dále v ustanovení 

§ 1286 umožňoval věřitelům uspokojit se z bezplatné doživotní renty dlužníka.  

Právní předpis, který založil tradici odpůrčího práva na území ČR, byl zákon ze dne 

16. března 1884, č. 36 ř. zák., o odporu proti právním činům, jež se týkají jmění 

dlužníka insolventního. Tento zákon obsahoval předpisy o odporování právnímu 

jednání při konkursu (§ 1 až § 27) i mimo něj (§ 28 až § 45).  

Jednotná úprava byla následně rozdělena císařským nařízením č. 337/1914 ř. z., jímž se 

zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí, kdy v případě konkursu bylo 

možné odporovat právnímu jednání dle konkursního řádu a mimo konkurs dle 

odpůrčího řádu.55Odpůrčí řád obsahoval jak procesní, tak hmotněprávní úpravu, a 

rozlišoval úplatná či bezúplatná jednání. Zavedl i možnost výhrady či opomenutí. 

Úprava byla převzata recepční normou č. 11/1918 Sb. Československou republikou, a 

stala se tak součástí českého právního řádu.56  

V období první republiky vyšel zákon č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády 

konkursní, vyrovnávací a odpůrčí. Lze říci, že šlo o nejrozsáhlejší úpravu odpůrčího 

práva v historii českého práva, i když vycházela z císařského nařízení z roku 1914 a 

sama o sobě tolik změn nepřinesla.57 Zákon č. 64/1931 Sb. z. a n. byl dle důvodové 

zprávy58 inspirací pro právní úpravu relativní neúčinnosti v OZ 2012.    

																																																								
55 VOSKA, Jaroslav. Konkursní, vyrovnací a odpůrčí řády. Praha: Nákladem Právnického knihkupectví a 

nakladatelství Linhart & Pekárek, 1931, str. 169. Právnická knihovna. 
56 BULTAS, Ondřej. Historie institutu odporovatelnosti v českém právu [online]. [cit. 2016-06-03]. 

Dostupné z: http://www.bultas-advokat.cz/pravni-clanky/historie-institutu-odporovatelnosti-v-ceskem-

pravu. 
57 Tamtéž. 
58 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 264. ISBN 978-80-7208-922-2. 
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2.3.  Proces zjednodušování úpravy až do roku 1996 

Následkem událostí po druhé světové válce, kdy na našem území docházelo 

k ukotvování socialismu, a tím i k zásadní změně ve vlastnických vztazích, byl jako 

výsledek tzv. právnické dvouletky vydán zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ 1950“), který úpravu mimokonkursního odpůrčího práva podstatně 

zjednodušil.  Úprava zůstala v rozsahu pouhých 7 paragrafů (§ 46 až § 52) – na rozdíl 

od čl. III zákona č. 64/1931 Sb. z. a n., který mimokonkursní odpor právního jednání 

dlužníka upravoval ve 21 paragrafech. Procesní úprava odpůrčího práva nebyla 

do OZ 1950 zahrnuta vůbec.59  

V této zjednodušující tendenci pak pokračoval OZ 1964, účinný od 1. 4. 1964, který 

od úpravy odpůrčího práva upustil úplně, a to s odůvodněním, že zkracující jednání 

dlužníka je vzácné, a stačí, aby bylo postihnuto absolutní neplatností dle § 39 znění 

prvotní verze OZ 1964.60 Věřitel měl možnost domáhat se vydání neoprávněného 

majetkového prospěchu z titulu bezdůvodného obohacení dle § 456 znění prvotní verze 

OZ 1964.61  

Je třeba zmínit, že i když z vnitrostátní úpravy odpůrčího právo vymizelo, u úpravy 

mezinárodního obchodu to neplatilo. Zákoník mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb., 

který se inspiroval OZ 1950, obsahoval základní úpravu odporovatelnosti 

v ustanoveních § 40 až § 43. Předmětem této úpravy byly však pouze vztahy při 

uskutečňování mezinárodního obchodního styku.62 

																																																								
59 Autorka vycházela z porovnání OZ 1950 (hlava třetí, odporovatelnost v ustanovení §46 až 52), znění 

dostupné z http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-141/zneni-0 v porovnání s  čl. III zákona č. 64/1931 Sb. 

z. a n., který je dostupný z: http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1931.html.  
60 Národní shromáždění Č SSR 1963. Vládní návrh OZ , tisk. č . 156. Důvodová zpráva dostupná: 

http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0156_10.htm . 
61 KNAPP, Viktor a Štefan LUBY (eds.). Československé občanské právo: Určeno pro posl. fak. 

právnické. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1974, str. 187. Právnická edice. 
62 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákoníku mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb., Důvodová 

zpráva dostupná z: http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0149_12.htm. 
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Odpůrčí právo bylo zpět do právní úpravy zakotveno až v roce 1991 zákonem 

č. 509/1991 Sb., kterým se OZ 1964 novelizoval. Odpůrčí právo bylo upraveno 

v jediném ustanovení § 42a pod názvem „odporovatelnost“. 63  Novelou byla dána 

možnost věřitele domáhat se určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka, pokud 

zkracovaly uspokojení jeho vymahatelné pohledávky.  

Odporovatelným právním úkonem byl v prvé řadě ten, který dlužník učinil v posledních 

třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, za podmínky, že tento úmysl musel být druhé 

straně znám. Dále bylo možné odporovat zkracujícím právním úkonům, k nimž došlo 

v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jeho blízkými (dle § 116 a § 117), 

nebo které dlužník učinil v jejich prospěch, ledaže by osoba blízká nemohla zkracující 

úmysl poznat ani při náležité pečlivosti.  

Odporovalo se vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo která z něj 

měla prospěch. Výsledkem úspěšné odpůrčí žaloby bylo právo věřitele žádat uspokojení 

své pohledávky i z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova 

majetku. Nebylo-li to dobře možné, měl věřitel právo na náhradu.64  

Právní úprava konkursního řízení z roku 1931 byla nahrazena zákonem č. 142/1950 Sb., 

občanský soudní řád, a následně zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

„OSŘ“), který úpravu konkursního řízení úplně vyloučil. Konkursní řízení nebylo 

upraveno až do vydání zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který navázal 

na tradici z první republiky (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání“). 65  Zákon 

o konkursu a vyrovnání upravoval konkursní odpůrčí právo v ustanoveních § 15 a § 16.  

																																																								
63 SVITÁK, Stanislav. Neúčinnost právních úkonů v českém právu [online]. 2015 [cit. 2016-05-04]. 

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/83351. Vedoucí práce Michaela Zuklínová. 
64 Tamtéž. 
65HARTOVÁ, Barbora. Vývoj právní úpravy konkursu na území ČR [online]. Praha, 2009 [cit. 2016-05-

03]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/74569. Vedoucí práce Tomáš Pohl. 
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Skutková podstata úprav v konkursním i mimokonkursním řízení byla formulována 

téměř stejně. Dle F. Zoulíka66 byla stejná formulace odůvodněna rozdílnou účinností 

obou zákonů. „Zákon o konkursu a vyrovnání nabyl účinnosti dříve (1. října 1991), a 

proto musel upravit odporovatelnost, bez níž je konkursní řízení nemyslitelné. Naproti 

tomu novela OZ (1964) nabyla účinnosti až ledna 1992, a tak musela úpravu 

odporovatelnosti opakovat, protože k možnosti odporovat dochází i mimo konkurs.“  

Zákon o konkursu a vyrovnání byl v roce 1996 zásadně novelizován zákonem 

č. 94/1996 Sb., který rozšířil neúčinnost nastávající automaticky ze zákona bez 

prokazování úmyslu zkrátit věřitele u taxativně vyjmenovaných úkonů dlužníka (§ 15). 

Před touto novelou nastávala neúčinnost automaticky, pokud dlužník činil úkony, které 

se týkaly majetku náležející do konkursní podstaty poté, co byl prohlášen konkurs 

na majetek úpadce.67 

Po novele automaticky neúčinnost nastupovala například u úkonů, kterými se dlužník 

podílel na založení právnické osoby nebo jí sám zakládal, a to v posledních šesti 

měsících před podáním návrhu na prohlášení konkursu. Úkony, jejichž účinnost musela 

být určena soudem, byly upraveny v ustanovení § 16 zákona o konkursu a vyrovnání.  

2.4. Současný stav   

OZ 1964 byl nahrazen OZ 2012, který je účinný od 1. 1. 2014. OZ 2012 je rozsáhlý a 

komplexní právní předpis, který obsahuje úpravu občanského práva, ale i práva 

rodinného nebo obchodního.  

OZ 2012 se pojmově odchýlil od OZ 1964, jelikož dle důvodové zprávy 68  je 

odporovatelnost institutem procesního práva, zatímco relativní neúčinnost institutem 

																																																								
66 ZOULÍK, František. 1992. Zákon o konkursu a vyrovnání: (komentář). Praha: SEVT. Komentované 

zákony (SEVT). Str. 68. ISBN 80-704-9033-0.  
67 Viz § 14 odst. 1 písm. a) zákona o konkursu a vyrovnání ve znění před novelou z roku 1996.  
68 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 263. ISBN 978-80-7208-922-2. 



	 29	

práva hmotného. Ke změně pojmosloví M. Zuklínová69 uvádí, že odporovatelnost je 

také pojmem hmotného práva, jelikož jde o vlastnost právního jednání, stejně jako 

neúčinnost. Pojem „odpor“ má však mezní charakter a ten je nástrojem uplatnění práva. 

Avšak je třeba zmínit, že „odpor“ není totéž co žaloba a ani není jejím druhem. Pojmy 

„odpor“ i „odporovatelnost“ jsou pojmy, které vypovídají o realizaci hmotného práva.70  

„Nicméně, má-li se naplnit prve uvedený účel tohoto institutu, je třeba nejprve vznést 

odpor, čili „podat odpůrčí žalobu“, a teprve tím, že žalobě bude vyhověno, nastane 

relativní neúčinnost právního jednání (tj. soud např. prohlásí to a to právní jednání 

za relativně neúčinné vůči věřiteli).”71 Z toho důvodu dle M. Zuklínové se bude stále 

používat v souvislosti s “relativní neúčinností” výrazů “odpor” nebo “odpůrčí žaloba”, 

neboť i sám OZ 2012 v ustanovení § 589 odst. 2 mluví o „žalobě věřitele, kterou bylo 

odporováno jednání dlužníka“. Věřitel proto bude stále odporovat právní jednání, avšak 

s cílem zjištění relativní neúčinnosti. Odchýlení pojmosloví ale je samozřejmě není to 

jediné, co jako změnu OZ 2012 přinesl.  

Účelem všech změn bylo zejména prohloubení a propracování úpravy před OZ 1964. 

Dílčí koncepční změny a rozšíření skutkových podstat byly odůvodněny nízkou 

funkčností a nedostatečnou úpravou v OZ 1964.72  

Podle Z. Pulkrábka 73  došlo vlastně k přepisu odpůrčího řádu z r. 1931, čímž se 

uskutečnilo určité zařazení se k tradici. Toto odchýlení je tak dle Z. Pulkrábka74 

																																																								
69 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost I. Právní prostor [online]. [cit. 2016-05-20]. Dostupné 

z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-i. 
70  PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013 [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

www.beck.online.cz. 
71 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost I. Právní prostor [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné 

z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-i. 
72 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, str. 263. ISBN 978-80-7208-922-2. 
73  PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013 [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

www.beck.online.cz. 
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vhodným důvodem pro revizi dosavadní judikatury a literatury.75 Proto by bylo vhodné 

přihlédnout k tradiční úpravě prvorepublikové a k právní úpravě v Rakousku (kde platí 

podstatně nezměněný odpůrčí řád z r. 1914) a Německu (kde bylo odpůrčí právo 

reformováno r. 1994 přijetím nového Anfechtungsgesetz). Tradiční právní úprava v 

Rakousku i Německu řeší některé důležité otázky jinak, viz například neuplatňování 

preference neplatnosti před odporovatelností.76 V textu autorka zmíní některé další 

odlišnosti rakouského a německého pojetí odpůrčího práva. 

Zákon o konkursu a vyrovnání byl nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jenž obsahuje zvláštní úpravu 

o „neúčinných právních úkonech“ v ustanoveních § 235 až § 243. Z důvodu zvláštní 

úpravy se OZ 2012 na případy úpadkového řízení nepoužije. Insolvenční zákon opustil 

úpravu automatické neúčinnosti ze zákona a zavedl tři skutkové podstaty, při jejichž 

naplnění může odporovat právní úkony dlužníka insolvenční správce. Dle insolvenčního 

zákona jsou odporovatelnými právními úkony: 

1.) právní úkony bez přiměřeného protiplnění,  

2.) právní úkony zvýhodňující a 

3.) právní úkony úmyslně zkracující,77 

přičemž musí dojít ke zkrácení možnosti uspokojení věřitele v rámci insolvenčního 

řízení nebo dojít ke zvýhodnění některého z věřitelů oproti ostatním.   

																																																																																																																																																																		
74 PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013 [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

www.beck.online.cz. 
75 S tím však nesouhlasí někteří autoři, viz např. LEBEDA, Martin. In: Relativní neúčinnost v novém 

občanském zákoníku, nebo HOBL, Jaroslav. In: Relativní neúčinnost a oznámení o výhradě práva 

dovolat se neúčinnosti právního jednání. 
76 DUDEK, Miroslav a Christian MÜLLER. K některým aspektům uplatnění odporovatelnosti a relativní 

neúčinnosti dle NOZ [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-

nekterym-aspektum-uplatneni-odporovatelnosti-a-relativni-neucinnosti-dle-noz-92524.html. 
77 KOZÁK, Jan. In: Insolvenční zákon a předpisy související: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, str. 562. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-135-4. 
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3. Úprava relativní neúčinnosti v OZ 2012 

I když je úprava neplatnosti právního jednání pojata v OZ 2012 velmi široce, nelze 

jenom s její úpravou v praxi vystačit, a proto OZ 2012 podstatně rozšířil úpravu 

relativní neúčinnosti právního jednání v části I., hlavě V., dílu 1., oddílu 7, konkrétně 

v ustanoveních § 589 až § 599.  

Hlavním účelem institutu relativní neúčinnosti právního jednání je umožnění věřiteli 

dosáhnout uspokojení své pohledávky i z majetku, který ušel odporovatelným jednáním 

dlužníka z jeho majetku (ve vykonávacím řízení). Tento institut má mimo jiné také 

prevenční cíl odradit dlužníka od jednání, kterými se zbavuje svého majetku. Nástrojem 

tohoto institutu je odpůrčí žaloba, jakožto žaloba sui generis, na jejímž základě je 

soudem prohlášena relativní neúčinnost právního jednání. 78  

Odporovat jednání je možné také tzv. odpůrčí námitkou, ačkoliv to zákon výslovně 

neuvádí, a to v řízení o žalobě, kterou proti věřiteli podala osoba, která získala prospěch 

odporovatelným jednáním dlužníka.79  

Úprava v OZ 2012 je postavena na taxativním výčtu skutkových podstat, jelikož vždy je 

zasahován i někdo jiný (včetně jeho majetku), než je dlužník sám.  

																																																								
78 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1491-1493. ISBN 978-80-7478-370-8. 
79ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 164. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
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3.1.  Úvod 

 Na úvod autorka považuje za vhodné vyjmenovat předpoklady, za kterých má 

věřitel právo žádat soud o určení relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka. Mezi 

předpoklady úspěchu odpůrčí žaloby věřitele patří: 

1.) existence vykonatelné pohledávky, a to aspoň v době rozhodování soudu80, 

2.) fakt, že vykonatelná pohledávka nebyla vůbec uspokojena, či byla uspokojena 

jen z části,  

3.) právní jednání dlužníka musí vždy nějakým způsobem objektivně bránit či 

znesnadňovat uspokojení věřitele, 

4.) právní jednání dlužníka musí mít podobu některých taxativně uvedených 

skutkových podstat, 

5.) zároveň musí jít o platné právní jednání (srov. výše),  

6.) proti dlužníkovi z vykonatelné pohledávky věřitele nesmí být vedeno 

insolvenční řízení (srov. výše). 

Zkrácení uspokojení pohledávky musí prokázat věřitel, který vystupuje v pozici 

žalobce. V případě, že dlužník bude zcizovat majetek, ale na jeho schopnost uspokojit 

věřitelovu pohledávku to nebude mít žádný negativní vliv, odpůrčí žaloba bude 

zamítnuta. Stejně tak k případům zkrácení nepatří ani jednání, kterým dlužník odmítne 

návrh smlouvy.81  

																																																								
80  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001 (avšak 

k vymahatelnosti): „K odpůrčí žalobě (§ 42a obč. zák.) je aktivně věcně legitimován jen ten, kdo měl za 

dlužníkem pohledávku v době, kdy byl učiněn odporovaný právní úkon, a to i pohledávku nesplatnou nebo 

pohledávku, která má na základě vzniklého závazkového právního vztahu vzniknout až v budoucnu. 

Pohledávka za dlužníkem přitom nemusí být v této době ještě vymahatelná; z hlediska věcné legitimace k 

odpůrčí žalobě postačuje, aby pohledávka za dlužníkem byla vymahatelná alespoň v době rozhodnutí 

soudu o podané odpůrčí žalobě.” 
81 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1493. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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Judikatura dovodila, že za určitých okolností je možné odporovat právní jednání jiných 

osob než dlužníka, např. právní jednání ručitele a dalších osob, které jsou zavázány 

uspokojit pohledávku věřitele (z důvodu akcesorické a subsidiární povinnosti).82  

Obecně se věřitel odpůrčí žalobou domáhá uspokojit i z toho, co odporovaným 

jednáním ušlo z dlužníkova majetku. To znamená, že žádá, aby se mu dostalo 

uspokojení jeho pohledávky za dlužníkem z toho, co ve svůj prospěch získala třetí 

osoba. Věřitel nemůže žádat víc, než kolik je třeba k uspokojení jeho pohledávky. 

V případě, že výše uvedené není dobře možné, věřiteli náleží odpovídající náhrada.83 

V případě bezúplatného plnění je věřitel uspokojen příjemcem z tohoto plnění 

v rozsahu, v jakém byl příjemce plněním obohacen, to však neplatí, pokud se věřitel 

mohl dovolat neúčinnosti právního jednání, i kdyby se stalo za úplatu (viz skutkové 

podstaty).  

3.2.  Aktivní věcná legitimace 

Aktivně věcně legitimován je ten, kdo má vykonatelnou pohledávku za dlužníkem 

v době, kdy bylo dlužníkem učiněno odporovatelné a odporované právní jednání. Není 

relevantní, zda byla v době jednání pohledávka splatná či nesplatná. Podle judikatury 

Nejvyššího soudu může jít i o pohledávku, která má na základě již vzniklého závazku 

vzniknout až v budoucnu.84  

Podstatnou vlastností pohledávky je její vykonatelnost. Věřitel má právo domáhat se 

určení relativní neúčinnosti jen v případě, že jeho vykonatelná pohledávka nebyla 

uspokojena, neboť nemohla být uspokojena v důsledku dlužníkova jednání, či byla 

																																																								
82 Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 31 Cdo 870/99: “Z obsahu ustanovení 

§ 42a obč. zák. je však zřejmé, že v něm uvedený pojem „dlužník“ zahrnuje nejen tzv. hlavního dlužníka, 

ale i další osoby, které jsou z důvodu akcesorické a subsidiární povinnosti zavázány uspokojit věřitele 

(tzv. náhradní dlužníky); k takovýmto osobám patří – jak vyplývá z výše uvedeného – rovněž ručitel.„ 
83 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
84 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2000, sp. zn.31 Cdo 2684/99: “Jako předpoklad 

odporovatelnosti právním úkonům dlužníka postačuje, aby dlužník sledoval svým jednáním zkrácení 

jakékoliv pohledávky svého věřitele; není vůbec rozhodné, zda šlo o pohledávku splatnou či nesplatnou, 

popřípadě budoucí, nebo zda pohledávka byla vymahatelnou.” 
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uspokojena jen částečně. Vykonatelnost vymezuje podmínku aktivní věcné legitimace 

k odpůrčí žalobě, na druhou stranu podmínky odporovatelnosti konkrétního právního 

jednání určují jednotlivé skutkové podstaty.85 

OZ 2012 se v úpravě odchýlil od pojmu „vymahatelná pohledávka“ a nově pracuje 

s pojmem „vykonatelná pohledávka“. Vykonatelnost pohledávky znamená její 

vynutitelnost státní mocí v případě, že nebude plněna dobrovolně. Vynutitelná 

pohledávka je ta, která je způsobilá být tzv. exekučním titulem. Exekučním titulem jsou 

zejména rozhodnutí soudu nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 

viz § 274 OSŘ či § 40 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále jen „exekuční řád“). 

Oproti tomu vymahatelnou pohledávkou se rozumí ta pohledávka, která už se stala 

splatnou, ale ještě nebyla postavena najisto.86  

Věřitel má právo domáhat se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka a to 

i včetně případu, kdy třetí osoba (žalovaný) je teprve v důvodném očekávání prospěchu. 

To znamená, že plnění sice žalovaný ještě neobdržel, ale právo na plnění mu již vzniklo 

a je vykonatelné. 87     

																																																								
85 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
86 Tamtéž. 
87 Tamtéž. 
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3.3.  Pasivní věcná legitimace 

V souladu s § 594 OZ 2012 je pasivně věcně legitimován v řízení ten, kdo s dlužníkem 

právně jednal nebo ten, kdo z dlužníkova jednání přímo nabyl prospěch88, popř. jeho 

dědic nebo právní nástupce, který nabyl jmění při přeměně právnické osoby 

(univerzální právní nástupci).89 Vůči jiným (singulárním) právním nástupcům se lze 

dovolat pouze za podmínek stanovených v § 594 odst. 2 OZ 2012, tj. tehdy, pokud: 

1.) právnímu nástupci musely být známy okolnosti, pro které by se věřitel mohl 

dovolat neúčinnosti právního jednání,  

2.) právní nástupce právo nabyl bezúplatně,  

3.) právním nástupcem je osoba blízká, ledaže jí v době nabytí práva nemusely být 

známy okolnosti, pro které by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti.  

3.4.  Skutkové podstaty 

Konkrétní skutkové podstaty jsou vymezeny v ustanoveních § 590 a § 591. Jsou 

formulovány relativně samostatně, i když se v některých konkrétních případech mohou 

překrývat. Oproti úpravě OZ 1964 došlo k rozšíření skutkových podstat, ale také 

ke změně lhůt a dalším dílčím změnám. 

3.4.1. První skutková podstata  

Odporovatelné jednání podle § 590 odst. 1 písm. a) OZ 2012 je právní jednání, které 

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

druhé straně znám.  

Odporovat je možné jakékoliv právní jednání dlužníka. Ať už půjde o právní jednání 

bezúplatné, úplatné, smluvního či jiného typu. Za odporovatelné právní jednání může 

																																																								
88 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 8. 10. 1925 sp.zn. Rv I 1197/25 

(Vážný 5354): „Odpůrčí nárok přísluší odporujícímu věřiteli jen proti tomu, kdo od jeho dlužníků něčeho 

nabyl. Odpůrčí nárok má pouze relativní povahu, právní jednání sama, jimž dlužníkův věřitel odporuje, 

nejsou nicotná ani ve své podstatě naprosto neplatná,…” 
89 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz 
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být považována kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, ale i odmítnutí 

dědictví.  

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu není u úmyslu dlužníka rozhodující, zda bylo 

jednáním směřováno ke zkrácení uspokojení konkrétní pohledávky, a proto je také 

nerozhodné, zda úmysl směřoval ke zkrácení konkrétního věřitele nebo ke zkrácení 

všech dlužníkových věřitelů, případně zda dlužník jednal, aniž by jeho úmysl zkrátit své 

věřitele vůbec směřoval vůči konkrétním osobám, které proti němu mají pohledávku.90  

Pětiletá lhůta je počítána ode dne podání odpůrčí žaloby nazpět. Jde o dobu pěti let, 

které uplynuly před podáním odpůrčí žaloby. Stejným způsobem se počítají i lhůty 

u ostatních skutkových podstat.91 OZ 1964 v rámci této skutkové podstaty upravoval 

lhůtu tříletou. 

Žalovanému musel být zkracující úmysl dlužníka znám. U žalovaného postačí prosté 

vědomí o možnosti, že jednání dlužníka může poškodit věřitele, což bude žalobce 

(věřitel) muset prokázat – prokazuje zavinění ve formě vědomé nedbalosti. Není 

vyžadováno, aby žalovaný s úmyslem souhlasil, nebo aby se na jednání dlužníka nějak 

podílel.  

V případě, že místo nedbalosti by se vyskytl u druhé strany úmysl, ať už přímý nebo 

nepřímý, mohlo by tímto jednáním dojít i k (zjevnému) porušení dobrých mravů. 

Takové jednání by pak bylo postiženo relativní či absolutní neplatností. Tato sankce by 

pak měla přednost před neúčinností (srov. výše). 92  

																																																								
90 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 4. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2281/2011. 
91 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
92 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz 
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3.4.2. Druhá skutková podstata  

Dalším odporovatelným právním jednáním je dle § 590 odst. 1 písm. b) OZ 2012 

jednání, kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé 

straně dlužníkův zkracující úmysl znám.  

Druhá skutková podstata se liší od první skutkové podstaty formou zavinění druhé 

strany, kdy jde k tíži druhé strany zaviněná neznalost – míra zavinění odpovídá 

nevědomé nedbalosti. Na druhou stranu objektivní nemožnost znát zkracující úmysl 

nebude k tíži druhé strany přičítána.93 

Druhá skutková podstata zahrnuje případy, kdy byl úmysl zkrátit věřitele jasný nebo byl 

žalovaný v takovém postavení, že o úmyslu vědět musel. Tím není myšleno postavení 

osoby blízké, viz třetí skutková podstata.   

Žalující věřitel prokazuje také objektivní okolnosti, z kterých plyne, že žalovanému 

musel být úmysl dlužníka znám. Věřitel zavinění druhé strany musí prokázat, jelikož 

není ze zákona presumováno.  

Samozřejmě je třeba zohlednit ustanovení § 4 odst.1 OZ 2012, které říká, že „každá 

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

každý to od ní může v právním styku důvodně očekávat“. Pokud právní řád pojí 

následek s něčí vědomostí, je tím myšlena vědomost, jakou by důvodně měla osoba 

znalá při zvážení všech okolností, které jí musely být v jejím postavení patrné 

(§ 4 odst. 2 OZ 2012).   

3.4.3. Třetí skutková podstata 

Dle ustanovení § 590 odst. 1 písm. c) je možné relativní neúčinností také postihnout 

právní jednání, kterým byl věřitel zkrácen, a k němuž došlo v posledních dvou letech 

(srov. OZ 1964, který obsahoval tříletou lhůtu) mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou, 

nebo které dlužník učinil ve prospěch takové osoby. To neplatí, pokud osobě blízké 

v době učinění právního jednání dlužníkův úmysl znám nebyl a ani znám být nemusel.  

																																																								
93 Tamtéž. 
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Třetí skutková podstata je také nazývána jako tzv. „rodinná pauliana“. 94  Jde 

o upravenou druhou skutkovou podstatu, ve které se vyvratitelně předpokládá, že osoba 

blízká (žalovaný) úmysl znala nebo aspoň musela znát. Důkazní břemeno se přesouvá 

na osobu blízkou (žalovaného), jenž musí prokázat, že nezavinila svoji neznalost. Osoba 

blízká (žalovaný) prokazuje, že jí nebyl skutečně znám zkracující úmysl dlužníka a ani 

vzhledem k okolnostem objektivního charakteru jí to známo být nemuselo, to vše 

v souladu již zmíněném kritériem osoby průměrného rozumu dle § 4 OZ 2012.   

Rozdílem oproti úpravě v OZ 1964 je upuštění od termínu „náležité pečlivosti“ 

k poznání dlužníkova úmyslu u osoby blízké. Následkem je zvýhodnění osoby blízké a 

je otázkou, zda bude judikatura, která se zabývala osobami blízkými a jejich náležitou 

pečlivostí, použitelná za účinnosti OZ 2012.95 

Pro určení osoby blízké je důležité ustanovení § 22 OZ 2012. Úprava OZ 2012 rozšiřuje 

úpravu v OZ 1964, a to s přihlédnutím k vývoji dosavadní soudní praxe. Tímto 

rozšířením okruhu osob blízkých došlo k zvýhodnění procesního postavení věřitele. 

OZ 2012 za osoby blízké považuje jednak: 

1.) osoby příbuzné v řadě přímé, sourozence a manžela či partnera podle jiného 

zákona upravující registrované partnerství (viz zákon č. 115/2006 Sb., 

o registrovaném partnerství), 

2.) další osoby se pokládají fikcí za osoby navzájem blízké, pokud jsou v rodinném 

nebo obdobném poměru a pokud by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá 

osoba důvodně pociťovala jako újmu vlastní (důležitá je intenzita a kvalita 

vzájemných vztahu).96  

																																																								
94 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
95 TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1502. ISBN 978-80-7478-370-8. 
96 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2013, sp. zn. 21 Cdo 808/2012: “V těchto případech 

je však podmínkou, aby kvalita a intenzita skutečných vzájemných vztahů osob byla taková, že by újma 

vzniklá jedné z těchto osob byla druhou z nich důvodně pociťována jako její vlastní újma; tento stav 

přitom musí být dán u obou osob navzájem (nestačí, pociťuje-li důvodně újmu jedné z těchto osob druhá z 

nich jako újmu vlastní, aniž by tomu tak bylo i obráceně). Za splnění této podmínky mají jiné osoby v 
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Nově je vyvratitelnou domněnkou stanoveno, že osobami blízkými jsou i: 

1.) osoby sešvagřené, tj. osoby, jejichž vzájemný poměr vznikl uzavřením 

manželství jednoho z nich a 

2.) osoby, které spolu trvale žijí – takové osoby, které sdílejí svůj život jako 

manželé či partneři, i když jimi nejsou.97   

Z důvodu této vyvratitelné domněnky věřitel nově nemusí prokazovat, že osoby, které 

spolu trvale žijí, nebo osoby sešvagřené jsou v takovém poměru, že by důvodně 

pociťovali újmu jedné jako újmu vlastní. Vyvratitelnou domněnku bude muset vyvrátit 

druhá strana a to na základě důkazu opaku.  

Dle § 22 odst. 2 OZ 2012 budou platit podmínky a omezení jako pro osoby blízké 

i pro právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího orgánu, popř. mezi 

právnickou osobou a tím, kdo jí podstatně ovlivňuje, ať už přímo/nepřímo či 

právně/fakticky. To platí však jenom v případě, že zákon stanoví k ochraně třetích osob 

zvláštní podmínky či omezení pro převody majetku, jeho zatížení nebo přenechání 

k užití jinému mezi osobami blízkými. Člen statutárního orgánu právnické osoby nebo 

osoba, která právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako člen nebo dle dohody či 

skutečnosti, nejsou tak vůči právnické osobě v postavení osoby blízké. 

Dle Komentáře98 je toto ustanovení reakcí na judikaturu, která dovozovala existenci 

poměru osob blízkých např. mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem, 

čímž přesahovala rámec vymezení osoby blízké (§ 116 OZ 1964). Účelem této právní 

konstrukce praktičnost, tj. aby pro příště nebyla nutná konstrukce poměru obdobnému 

rodinnému mezi člověkem a právnickou osobou.  

Ustanovení, které upravuje třetí skutkovou podstatu, zvláštní podmínky či omezení pro 

převody majetku, zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými 

																																																																																																																																																																		
poměru rodinném nebo obdobném postavení osob sobě navzájem blízkých bez ohledu na to, zda žijí ve 

společné domácnosti.” 
97 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
98 FRINTA, Ondřej. In: ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 124. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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výslovně neobsahuje, tudíž je sporné, zda se přesun důkazního břemene bude týkat i 

těchto osob. Dle názoru autorky by tento rozšířený výklad osob blízkých 

dle § 22 odst. 2 OZ 2012 svědčil účelu institutu relativní neúčinnosti jako institutu 

zvláštní ochrany věřitele jako třetí osoby.99 

3.4.4. Čtvrtá skutková podstata  

Odpůrčí žalobou je možné úspěšně napadnout, v souladu s ustanovením 

§ 590 odst. 2 OZ 2012, rovněž kupní nebo směnnou smlouvu uzavřenou v posledním 

roce dlužníkem, pokud druhá strana musela poznat v dlužníkově jednání mrhání 

majetkem, kterým je dlužníkův věřitel zkracován.  

Dlužník v tomto případě nemusí mít úmysl zkrátit svého věřitele. Plně postačuje 

objektivní zjištění, zda došlo k mrhání majetkem v takové míře, že druhá osoba musela 

rozpoznat, že o mrhání majetkem jde.  

Kupní i směnná smlouva jsou dvoustranná právní jednání, kdy jedna strana získává za 

své plnění jiné plnění, ať už v případě kupní smlouvy peněžité plnění či v případě 

směnné smlouvy jiné než peněžité plnění - převedení vlastnického práva k  věci.  

Případem, kdy dlužník mrhá svým majetkem, je myšlena ta situace, kdy dlužník 

lehkomyslně zcizuje části svého majetku pod cenou. Důležitá je určitá míra 

nevýhodnosti jednání. Určení, jaký stupeň nevýhodnosti jednání je již možno nazvat 

mrháním majetkem, je úkolem judikatury.100   

Podstatné budou jen jednání, u kterých druhá strana (žalovaný) musela poznat, že jde 

o mrhání majetkem, a to v souladu s kritériem průměrného rozumu člověka. Prokázání, 

že konkrétní kupní smlouvou nebo směnnou smlouvu došlo k mrhání majetkem, je 

																																																								
99 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 11. 1996, sp. zn. 15 Co 714/95. 
100 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv II 527/29, [Vážný 9986]: “K 

odporovatelnosti dlužníkova jednání se vyžaduje, by spolusmluvník musil v něm vzhledem k jeho povaze 

(nepoměr hodnoty plnění) spatřovati mrhání jmění na škodu věřitel. Dokázati podmínky tohoto 

ustanovení zákona, I mrhání po objektivní stránce (nepoměr mezi plněním a vzájemným plněním) I 

mrhání po subjektivní stránce (lehkomyslné při tom počínání si dlužníkovo), I to, že druhá strana seznala 

nebo seznati musela v jednání dlužníkově mrhání jměním, náleží, jakž vyplývá ze zákona, odporujícímu 

věřiteli, ať byl spolusmluvníkem dlužníkovým kdokoliv, tudíž, i když jde o blízké příbuzné…” 
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na odporujícím věřiteli (žalobci), jelikož mrhání majetkem není možné u úplatných 

smluv bez dalšího předpokládat, i když protiplnění nebylo přímo úměrné.  

Na závěr je třeba zmínit, že není rozhodující s kým dlužník jednal, ať už šlo o osobu 

blízkou či osobu zcela neznámou.101  

3.4.5. Pátá skutková podstata  

Pátá skutková podstata, v souladu s § 591 OZ 2012, se týká bezúplatného právního 

jednání dlužníka, kterého se věřitel může dovolat tehdy, pokud k němu došlo 

v posledních dvou letech. 

Bezúplatné právní jednání nemusí být pouze darování dle § 2055 a násl. OZ 2012, ale 

také může jít o zřeknutí, odmítnutí či vzdání se dědictví dle § 1484 a násl. OZ 2012.102 

Úmysl dlužníka zkrátit věřitele, znalost či zaviněná neznalost žalované strany v této 

páté skutkové podstatě nejsou relevantní.  

Odporovat nelze bezúplatným jednáním dlužníka, pokud se jedná: 

1.) o plnění povinnosti uložené zákonem, 

2.) obvyklé příležitostné dary,  

3.) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel,  

4.) nebo plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti.  

K bodu 1.) Plněním povinnosti uložené zákonem může být typicky plnění výživného, ať 

už je výživné plněno na základě rozhodnutí soudu, nebo i dobrovolně podle zákonného 

ustanovení. V případě dobrovolného plnění vždy soud bude zkoumat, zda je výše 

výživného adekvátní vzhledem k majetkovým poměrům vyživující osoby, či zda 

zásadně nepřekračuje potřebnost vyživované osoby, atp.103  

K bodu 2.) Obvyklým příležitostným darem je kupříkladu dárek k narozeninám nebo 

k jinému důležitému výročí. U obvyklých příležitostných darů je třeba zohlednit, zda 

																																																								
101 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
102 Tamtéž. 
103 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné 

z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
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bylo darování přiměřené příležitosti nebo zda byla jeho hodnota obvyklá konkrétní 

situaci.  

K bodu 3.) To samé platí v případě věnování v přiměřené výši na veřejně prospěšný 

účel, kde bude třeba zkoumat co je onou přiměřenou výší a co je onen veřejný účel. 

Může jít o plnění ve formě zaslání peněžní částky na účet charitativní organizace. 

K bodu 4.) Posledním neodporovatelným jednáním, tj. plněním, kterým bylo vyhověno 

mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, je myšleno jednání, kterým dlužník pomohl 

v nouzi členu rodiny nebo může jít také o vzájemnou sousedskou výpomoc. Co je 

vyhověním mravního závazku nebo ohledům slušnosti bude záležet na konkrétní situaci 

a posouzení soudu. Zda šlo o neodporovatelné bezúplatné jednání, musí prokázat 

žalovaný.  

Tato pátá skutková podstata se uplatní jako speciální s výjimkou první skutkové 

podstaty.104 

3.4.6. Opomenutí 

Stejně, jako jednání dle výše uvedených skutkových podstat, se dle ustanovení 

§ 592 OZ 2012 posoudí i opomenutí. To znamená, že i opomenutí je odporovatelným 

právním jednáním dlužníka. Musí jít o opomenutí, kterým dlužník pozbyl majetkové 

právo nebo kterým jiné osobě vůči sobě vznik, zachování nebo zajištění jejího práva 

majetkové povahy způsobil.  

Stejně tak se posoudí, pokud dlužník odmítl dědictví, ledaže bylo předluženo. Právě tak 

bude pohlíženo na dohodu o vypořádání dědictví.105  

Podstatou šesté skutkové podstaty je vědomé opomenutí chování nebo nějakého 

právního jednání dlužníka, kdy následkem tohoto opomenutí je redukce majetkové 

hodnoty dlužníkova majetku. 106 

																																																								
104 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost II. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné 

z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-ii. 
105 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4369/2010. 
106 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
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3.5.  Lhůta k uplatnění odpůrčího nároku 

OZ 2012 upravuje pro jednotlivé skutkové podstaty lhůty, ve kterých se může věřitel 

dovolávat relativní neúčinnosti. V případě první skutkové podstaty jde o nejdelší lhůtu 

v délce 5 let, v případě druhé, třetí a páté skutkové podstaty jde o lhůtu v délce 2 let a 

čtvrté skutkové podstatě je dána lhůta v délce 1 roku.  

Jedná se o lhůtu hmotněprávní, tudíž se neprodlužuje o dobu potřebnou k poštovní 

přepravě, jako je tomu u lhůty procesněprávní (§ 57 odst. 3 OSŘ). Zároveň se jedná 

o lhůtu prekluzivní, což znamená, že marným uplynutím lhůty věřitelovo právo zaniká, 

na rozdíl od lhůty promlčecí, kde zaniká pouze nárok věřitele, a to pouze v případě 

úspěšného uplatnění námitky promlčení, jelikož soud uplynutí promlčecí lhůty z úřední 

povinnosti nezkoumá.  

Lhůta běží ode dne učinění dlužníkovo jednání. Problém může vyvolat právní jednání, 

jehož předmětem je věc, která podléhá zápisu do příslušného veřejného seznamu. 

Ustálená judikatura Nejvyššího soudu váže počátek běhu lhůty pro uplatnění odpůrčího 

práva v případě smlouvy o nemovitosti na zápis do katastru nemovitostí.107  

Dvoufázovost převodu vlastnického práva není však jen u nemovitostí, ale též 

i u movitých věcí, které podléhají zápisu do veřejného seznamu (§ 1102 OZ 2012) nebo 

také u zaknihovaných cenných papírů  (§ 1104 OZ 2012). Ve všech zmíněných 

jednáních tak nastává prodleva mezi obligačně-právními a věcně-právními následky. 

Z toho důvodu je třeba postupovat stejným způsobem jako u nemovitostí, tj. také vázat 

počátek běhu lhůty na příslušný zápis do veřejného seznamu.  

																																																								
107 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2000, sp. zn. 31 Cdo 619/2000: „Zkrácení 

uspokojení pohledávky může nastat až tím, že dlužník přestal být vlastníkem převáděné nemovitosti. 

Jestliže dlužník takovémuto právnímu následku uzavřené smlouvy nezabránil nebo mu nebyl schopen 

zabránit a jestliže tak bylo celkové právní jednání směřující k převodu nemovitosti na jiného dovršeno 

(...), pak v případě, že tím došlo ke zkrácení uspokojení pohledávky dlužníkova věřitele, je odůvodněn 

závěr, že dlužník učinil právní úkon, významný z hlediska §42s odst. 2 ObčZ, popř. že došlo k takovémuto 

právnímu úkonu. Nepostačuje tedy, jestliže dlužník pouze projeví vůli směrující k následku, který zkrátí, 

resp. je způsobilý (v budoucnu) zkrátit pohledávku věřitele. Je třeba, aby jeho projev vůle také skutečně 

vyvolal právní následky, které vedou ke zkrácení uspokojení pohledávky dlužníkova věřitele.“ 
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U právního jednání, jehož právní účinky byly odloženy, například z důvodu podmínky 

nebo doložení času, bude relevantní z hlediska běhu lhůty okamžik, kdy právní účinky 

nastanou, a ne okamžik učinění právního jednání.108  

U některých zvláštních skutkových podstat (viz Zvláštní skutkové podstaty) není 

upravena žádná lhůta pro uplatnění odpůrčího práva výslovně. V těchto případech 

k prekluzi nedojde, ale může dojít k promlčení, jako je možné promlčení námitky 

relativní neplatnosti.109  

																																																								
108 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: www.beck-online.cz 
109 Tamtéž. 
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3.6. Výhrada práva dovolat se neúčinnosti právního jednání  

OZ 2012 zakotvuje v ustanovení § 593 OZ 2012 stavení lhůty, během níž je možné 

dovolat se neúčinnosti právního jednání, a to z důvodu učinění tzv. výhrady práva 

dovolat se neúčinnosti právního jednání.  

Tato výhrada slouží věřiteli, jehož pohledávka není zatím vykonatelná. Výhradu věřitel 

oznámí prostřednictvím notáře (§ 94c a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti, dále jen „notářský řád“), exekutora (§ 76d a násl. exekučního řádu) nebo soudu 

(§ 354 OSŘ) tomu, komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.  

Pokud se tak stane, lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání věřiteli neběží, 

dokud se pohledávka nestane vykonatelnou. Teoreticky je možné, aby věřitel zachoval 

lhůtu i tak, že podá odpůrčí žalobu ještě předtím, než se jeho pohledávka stane 

vykonatelnou, jelikož je pro rozhodnutí o odpůrčí žalobě rozhodující stav v době 

vyhlášení rozsudku (§ 154 OSŘ). Navíc, pokud věřitel podá odpůrčí žalobu, má pak 

právo žádat poznamenání výhrady do veřejného rejstříku (viz Výsledek odpůrčí 

žaloby).   

3.6.1. Výhrada dle exekučního řádu 

Výhrada práva dovolat se neúčinnosti právního jednání učiněná skrze exekutora je 

upravena v § 76d a násl. exekučního řádu. Je třeba zmínit, že institut relativní 

neúčinnosti právního jednání se použije v případě zkracujícího jednání dlužníka 

před zahájením exekuce, resp. před doručením vyrozumění o zahájení exekuce. 

Po zahájení exekuce totiž nastává tzv. generální inhibitorium, které usnadňuje pozici 

věřitele, jelikož zkracující jednání bude dle § 44a odst. 1 exekučního řádu relativně 

neplatné.110  

Činnost exekutora týkající se výhrad patří mezi tzv. další činnosti exekutora na základě 

žádosti fyzické nebo právnické osoby a je vykonávána za úplatu.  

																																																								
110 HOBL, Jaroslav. Relativní neúčinnost a oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního 

jednání. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-09]. 

Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/relativni-neucinnost-a-oznameni-o-

vyhrade-prava-dovolat-se-neucinnosti-pravniho-jednani. 



	 46	

Osoba podávající žádost je povinna prokázat svoji totožnost, nezná-li jí exekutor 

osobně. Exekutor je povinen úkon provést, nebrání-li mu v tom důvodu uvedené 

v § 74 odst. 3 exekučního řádu, pro které je možné provedení úkonu odmítnout. Činnost 

exekutora spočívá v sepsání protokolu o žádosti, který má obligatorně stanovené 

náležitosti. Exekutor následně doručí oznámení o výhradě, které mu bylo předáno, aniž 

by jakkoliv odpovídal za jeho obsah. Exekutor sdělí věřiteli skutečnost o doručení, kdy 

se tomu stalo, popř. nepodaří-li se oznámení doručit.  

Může být uplatněn ale druhý postup podle § 76f exekučního řádu, ve kterém věřitel činí 

oznámení přímo do protokolu. V druhém případě exekutor odpovídá za obsahové 

náležitosti. Jedno vyhotovení je předáno věřiteli a další zasláno osobě, vůči které je 

oznámení činěno. V případě doručení, popř. pokud se nepodaří oznámení doručit, sdělí 

tuto skutečnost věřiteli. Pro doručování protokolu nebo oznámení není stanovena 

povinnost doručovat do vlastních rukou. Z toho důvodu postačí doručení 

podle § 50 OSŘ.111 

3.6.2. Výhrada dle notářského řádu 

V případě výhrady učiněné skrze notáře se postupuje podle § 94b a násl. notářského 

řádu, který upravuje postup notáře téměř totožně, jako je upravena v tomto směru 

činnost exekutora v exekučním řádu.  

Věřitel musí prokázat svoji totožnost. Notářským řádem jsou obdobně umožněny dva 

postupy. Dle prvního postupu je sepsán protokol o žádosti, jenž musí obsahovat 

zákonné náležitosti, a notář za obsah oznámení o výhradě neodpovídá. Dle druhého 

věřitel činí oznámení přímo do protokolu a notář odpovídá za obsahové náležitosti.  

Notář informuje věřitele ohledně doručení, popř. nepodaří-li se oznámení doručit. 

Pro doručování protokolu nebo oznámení není stanovena povinnost doručovat 

do vlastních rukou. Z toho důvodu postačí doručení podle § 50 OSŘ, stejně jako 

o doručování exekutorem.  

																																																								
111 HOBL, Jaroslav. Relativní neúčinnost a oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního 

jednání. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-09]. 

Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/relativni-neucinnost-a-oznameni-o-

vyhrade-prava-dovolat-se-neucinnosti-pravniho-jednani. 
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V notářském řádu není výslovně stanoveno, jakou formou má být oznámena skutečnost 

o doručení věřiteli, z čehož lze vyvodit, že postačí bezformální oznámení. Dle názoru 

Š. Kleina112 by se notářský řád měl vykládat v souladu s jeho smyslem a účelem, a proto 

by měl notář vydat veřejnou listinu, která by potvrzovala, že bylo oznámení doručeno a 

kdy, jinak by soudu nezbývalo nic jiného, než si vyžádat notářský spis a zkoumat 

doručenky.  

De lege ferenda by bylo vhodné úpravu notářského řádu v tomto směru rozšířit. Autorka 

dále poznamenává, že ani v úpravě exekučního řádu či OSŘ není upravena forma 

oznámení o doručení výhrady, a tak by také bylo vhodné z důvodu ulehčení procesní 

situace věřitele tuto formu upravit.  

3.6.3. Výhrada dle OSŘ 

Oznámení výhrady dovolat se neúčinnosti právního jednání je upraveno v jediném 

ustanovení § 354 OSŘ, ve kterém je každému dána možnost požádat okresní soud, aby 

doručil jeho oznámení o výhradě.  

Soud buď sepíše protokol o žádosti a oznámení o výhradě doručí, anebo může žadatel 

přímo učinit oznámení do protokolu u soudu. Pak bude soud doručovat protokol. Dle 

autorky je možné dovodit z důvodu totožného rozlišení dvou postupů stejnou 

odpovědnost o obsah, jako je tomu dle notářského a exekučního řádu, tzn., v případě 

protokolu o žádosti soud za obsah výhrady neodpovídá, v druhém případě ano.  

Dle názoru Komentáře113 navíc není výslovně uvedeno, na jakou adresu má být soudem 

doručováno, a tak dovozuje, že jde o adresu sdělenou věřitelem, neboť zde soud 

vystupuje jako prostředník a ne jako odesílatel výhrady. Otázka doručení výhrady pak 

bude zkoumána jako předběžná v řízení o relativní neúčinnosti (to samé platí i pro 

oznámení dle notářského řádu i exekučního řádu), a bude využito zákonných 

domněnek, tj. že skrze poštovního doručovatele zásilka došla třetí den od odeslání, 

popř. patnáctým dnem šlo-li o zásilku do zahraničí (§ 573 OZ 2012). 

																																																								
112 KLEIN, Šimon. Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání dle § 94b a násl. 

not. ř. de lege ferenda. Ad notam [online]. [cit. 2016-06-13]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
113 SVOBODA, Karel. In: Občanský soudní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice 

komentované zákony, str. 1345-1346. ISBN 978-80-7400-506-0. 
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V případě právnické osoby může být zasíláno na adresu uvedenou ve veřejném 

rejstříku, ale i na adresu skutečného sídla dle § 137 OZ 2012. Dále se také uplatní 

zásada, že právní jednání působí proti nepřítomné osobě od okamžiku dojití projevu 

vůle, pokud druhá osoba zmaří vědomě doručení, platí, že projev vůle řádně došel 

dle § 570 odst. 1 OZ 2012.    

3.7.  Výsledek odpůrčí žaloby 

Na základě úspěšné odpůrčí žaloby je soudem příslušné právní jednání dlužníka 

prohlášeno za relativně neúčinné vůči žalobci (věřiteli). Podle judikatury114, týkající se 

předcházející právní úpravy, šlo o rozhodnutí deklaratorního charakteru. S tím však 

nelze nově souhlasit, už jenom vzhledem k ustanovení § 589 odst. 2 OZ 2012, které 

říká, že: „Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě 

věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba)”. Z dikce 

zákona vyplývá, že soud bude rozhodovat o odpůrčí žalobě konstitutivně (rozsudkem). 

V případě konstitutivních rozhodnutí nelze vydat dle § 153b odst. 3 OSŘ rozsudek 

pro zmeškání.  

3.7.1. Práva věřitele po úspěšné odpůrčí žalobě 

Na základě rozhodnutí soudu vznikají věřiteli tři práva: 

1.) právo na uspokojení z ušlého majetku, 

2.) právo na odpovídající náhradu, 

3.) právo na náhradu škody, 

kdy každé právo je subsidiární vůči předchozímu právu.115  

K bodu 1.) Relativní neúčinnost právního jednání zakládá věřitelovo právo domáhat se 

uspokojení pohledávky i z toho, co z dlužníkova majetku ušlo právě tím neúčinným 

																																																								
114 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 64/2006: „(...) rozhodnutí 

soudu, kterým by bylo určeno, že je vůči žalobci neúčinným dlužníkem učiněný právní úkon, jenž zkracuje 

uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, tuto neúčinnost deklaruje s působností ex tunc.“. 
115 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
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jednáním. Na základě rozhodnutí může zkrácený věřitel uspokojit svoji pohledávku 

i z majetku třetí osoby, tj. majetku žalovaného, popř. jeho právního nástupce.  

Primárním zdrojem uspokojení věřitele stále zůstává existující dlužníkův majetek, 

tzn., může dojít i k situaci, kdy bude věřitelova pohledávka částečně uspokojena 

dlužníkem z jeho majetku a částečně tím, co z jeho majetku ušlo. 116  Rozhodnutí 

o odpůrčí žalobě bude sloužit jako podklad společně s původním exekučním titulem 

pro případný návrh na zahájení exekuce či soudního výkonu rozhodnutí.117 

K bodu 2.) Pokud není dobře možné, aby věřitelova pohledávka byla uspokojena 

z ušlého majetku, náleží věřiteli odpovídající náhrada. Tento případ v sobě zahrnuje 

situaci, kdy žalovaný již nemá to, co nabyl od dlužníka, ale i situaci, kdy původní plnění 

je nemožné plnit znovu nebo by to bylo obtížné.118 Náhradou se obvykle myslí peněžitá 

náhrada, je ale možné, aby se strany dohodly na jiném plnění. Jestliže se právnímu 

nástupci dle § 594 OZ 2012 dostalo věcného plnění, má toto věcné plnění přednost 

před peněžitou náhradou.119  

K bodu 3.) V případě, že třetí osoba nabyla takové právo, které vydání ušlého plnění 

vylučuje, věřiteli náleží právo na náhradu škody dle § 596 OZ 2012 a to proti tomu, 

vůči komu se dříve mohl dovolat relativní neúčinnosti a za jehož držby vzniklo ono 

právo třetí osoby.120 Je sporné, jaká bude výše náhrady škody, resp. co je onou škodou. 

U náhrady škody je obecně třeba příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a 

škodou. Proto pravděpodobně bude škoda odpovídat částce, jež by mohla být použita 

k uspokojení věřitele, a to ve výši, za kterou by jinak mohla být převáděná věc 

																																																								
116ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 183. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
117 Právo na uspokojení z ušlého majetku se promlčuje nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy mělo být 

podle rozhodnutí plněno dle § 640 OZ 2012. 
118  ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Relativní neúčinnost III. Právní prostor [online]. [cit. 2016-06-08]. 

Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/relativni-neucinnost-iii. 
119 Tamtéž. 
120ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 185. ISBN 978-

80-7201-918-2. 
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zpeněžena ve vykonávacím řízení po odečtení nákladů.121 Dle názoru M. Zuklínové122 

se výše škody bude rovnat výši zmařené a neuspokojené pohledávky. 

3.7.2. Možnost zprostit se povinnosti 

Osoba, která má vůči věřiteli povinnost dle § 595 a § 596 OZ 2012, se může této 

povinnosti zprostit tím, že uspokojí věřitelovu pohledávku za dlužníkem 

(dle § 597 OZ 2012). Zákonem je požadováno splnění celé pohledávky. Z dikce zákona 

nevyplývá, že by postačilo uhradit část (či jenom výši získaného prospěchu).123 Zprostit 

povinnosti se může i před dovoláním neúčinnosti. Osobě, která takto plnila, vzniknou 

vůči dlužníkovi práva:  

1.) požadovat vrácení vzájemného plnění, 

2.) nebo požadovat splnění pohledávky, která byla oživena následkem dovolání 

neúčinnosti věřitelem. 

3.7.3. Pluralita věřitelů 

V případě plurality věřitelů, kteří se dovolávají neúčinnosti totožného právního jednání, 

nemůže být po osobě povinné požadováno v souhrnu více, než stanoví 

§ 595 a § 596 OZ 2012. To znamená, že v případě, že osoba povinná uspokojila 

jednoho věřitele v rozsahu, který byl dán § 595 a § 596, není povinna uspokojovat 

ostatní věřitele (dle § 598 OZ 2012). Takto osoba povinná plní tomu, kdo uplatnil svůj 

nárok nejdříve, s tím, že vykonatelné pohledávky mají přednost před těmi, které 

vykonatelné ještě nejsou.124  

																																																								
121 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
122 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, str. 185. ISBN 978-

80-7201-918-2. 

123 LEBEDA, Martin. In: LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník ..: komentář. V 

Praze: C.H. Beck, 2013-, str. 2152. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
124 Tamtéž. 
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3.7.4. Fikce nepoctivého držitele 

Ten, kdo je zavázán plnit, se považuje za nepoctivého držitele. Jeho dědic nebo právní 

nástupce však jen tehdy, pokud jim musely být známy okolnosti, pro které by se věřitel 

mohl dovolat neúčinnosti právního jednání.  

Fikce nepoctivého držitele má za následek, že na žalovaného se vztahují pravidla daná 

v ustanoveních § 1000 a § 1001 OZ 2012. Žalovaný jako nepoctivý držitel musí ode dne 

právní moci rozhodnutí vydat také veškerý užitek a plody, který nepoctivou držbou stihl 

nabýt, včetně oddělených plodů, a nahradí i případně škodu, která vznikla z titulu 

nepoctivé držby.  

Věřitel na druhou stranu má povinnost uhradit běžné udržovací náklady a další náklady, 

které byly třeba vynaložit pro zachování podstaty věci, aby nedošlo k bezdůvodnému 

obohacení věřitele na úkor žalovaného dle § 2991 a násl. OZ 2012. Nepoctivost brání 

také držiteli vydržet vlastnické právo k věci dle § 1089 a násl. OZ 2012.  

3.7.5. Poznámka ve veřejném seznamu 

Věřitel, jenž se dovolá neúčinnosti právního jednání, které se týká věci zapsané 

ve veřejném seznamu, je oprávněn dle § 599 OZ 2012 žádat orgán pověřený vedením 

takového seznamu, aby v něm poznamenal, že se vede spor o odpůrčí žalobě. Věřitel 

k žádosti přikládá odpůrčí žalobu a důkaz o jejím podání. Autorka pro zajímavost uvádí, 

že v případě katastru nemovitostí je poznámka upravena v ustanovení § 23 písm. q) 

zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že soud žalobě vyhoví, má rozhodnutí účinky i proti osobám, které nabyly 

věc nebo právo k věci v takovém seznamu zapsané po provedení poznámky o vedení 

sporu o odpůrčí žalobě, a to i když vůbec nebyly účastníky řízení. Je však možné 

polemizovat, zda je tato úprava v souladu s právem na spravedlivý proces, když jsou 

účinky rozhodnutí rozšířeny i na osoby, které nebyly účastníky řízení.125 Není ale 

vyloučeno vedlejší účastenství těchto osob v řízení o odpůrčí žalobě. 

																																																								
125 Viz čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
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3.7.6. Konflikt odpůrčí žaloby a insolvenčního řízení 

Pokud byla podána odpůrčí žaloba proti osobě, proti které bylo následně zahájeno 

insolvenční řízení, řízení o odpůrčí žalobě se přeruší a nelze v něm pokračovat, až do 

skončení insolvenčního řízení.126  

Odchylka je upravena v ustanovení § 243 insolvenčního zákona, které říká, že pokud 

věřitel dosáhl na základě odpůrčí žaloby rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu (dle 

OZ 2012 jednání), a toto rozhodnutí nabylo právní moci před rozhodnutím o úpadku, 

může se věřitel domáhat toho, aby mu bylo do výše jeho pohledávky bylo vydáno 

plnění z tohoto neúčinného právního úkonu (jednání).  

Věřitel nemusí takto získané plnění předat do majetkové podstaty. Jde o výjimku 

z obecné povinnosti zdržet se jednání směrující k uspokojení pohledávky mimo 

insolvenční řízení dle § 5 písm. d) insolvenčního zákona.127  

																																																								
126 Srov. usnesení KS v Hradci Králové ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 25 CO 287/2011: „Ačkoliv je 

napadáno usnesení o přerušení řízení, je pro posouzení věci klíčová interpretace ustanovení § 239 odst. 1 

insolvenčního zákona, které upravuje oprávnění pro podání odpůrčí žaloby tak, že odporovat právním 

úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou 

proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové 

podstaty; jde o incidenční spor. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na 

základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.” 
127 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 10. 2014, sp. zn.  21 Cdo 2299/2013.  
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4. Další otázky týkající se relativní neúčinnosti 

V této kapitole se autorka chce zaměřit na některé z dalších zvláštních otázek, které se 

mohou vyskytnout při řešení relativní neúčinnosti v praxi. Jde o nadstavbu základních 

informací, které se tohoto institutu týkají.  

Většina informací pochází z judikatury Nejvyššího soudu. Ačkoliv se tato rozhodnutí 

vztahují k minulé úpravě (OZ 1964), je pravděpodobné, že jejich aplikace bude možná i 

v rámci úpravy OZ 2012. Autorka vychází z domněnky, že účel a smysl právní úpravy 

„odporovatelnosti“ a „relativní neúčinnosti“ je v zásadě shodný. Novou úpravou, kromě 

detailnější a širší úpravy, nedochází k zásadním změnám v samotné podstatě institutu. 

V případech, kdy je vhodné či možné, že dojde k změně judikatury v souvislosti 

s novou úpravou (např. z důvodu jiného řešení otázky tradiční úpravou), autorka tuto 

skutečnost zmíní. 

Je třeba poznamenat, že Nejvyšší soud samozřejmě používá ve svých rozhodnutích 

pojmosloví, které bylo užíváno OZ 1964 – tj. činit právní úkon, odporovatelnost, atp. 

Autorka v této části používá již „nové“ pojmosloví, a to z důvodu výše uvedeného.   

4.1.  Motiv, pohnutka a plnění dřívějšího závazku dlužníka  

K otázkám motivu, pohnutky a plnění dřívějšího závazku dlužníka se vyjádřil  Nejvyšší 

soud128. Dle názoru Nejvyššího soudu je z hlediska relativní neúčinnosti právního 

jednání rozhodné, zda jednání objektivně zkracuje věřitele dlužníka (a že je s tím 

dlužník alespoň srozuměn).  

Případný motiv, pohnutka dlužníka nebo to, že jednáním plnil nějaký jiný svůj dříve 

vzniklý závazek, přitom nejsou směrodatné. Též i za podmínky, že dlužník plní 

uzavřením smlouvy s třetí osobou svůj morální nebo právní závazek, může uzavřením 

smlouvy sledovat zkracující úmysl.   

Pokud však dlužník, který není schopný plnit své splatné závazky, svým právním 

jednáním zvýhodní některého z věřitelů na úkor ostatních, je takový postup protiprávní. 

Ať už jde o jakékoliv právní jednání, jednostranné i dvoustranné. Dle názoru 

Nejvyššího soudu však následkem takového jednání není relativní neúčinnost ale 
																																																								
128 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3654/2011. 
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neplatnost. 129 Dle O. Řeháčka a M. Vrby130 je nutné hodnotit toto rozhodnutí jako 

problematické. Jednání dlužníka, jehož důsledkem není pokles majetku či snížení 

likvidity majetku, ale „pouze“ upřednostnění jednoho věřitele na úkor jiných, má smysl 

postihovat pouze v případě, že je dlužník v úpadku dle insolvenčního zákona. 

V případě, že zákaz takovéhoto jednání výslovně upravuje zvláštní právní předpis - 

insolvenční zákon, jehož účelem je řešení úpadku, neměla by být věcná působnost 

rozšiřována i mimo řízení o úpadku.  

4.2.  Povaha právního jednání žalovaného po podání odpůrčí žaloby 

Nejvyšší soud131 se také zabíral problematikou toho, jaká je povaha právního jednání 

žalovaného, které bylo učiněno až poté, co již byla proti žalovanému podána odpůrčí 

žaloba.  

Otázkou bylo, zda může být úspěšná odpůrčí žaloba za situace, kdy žalovaný převedl 

majetek získaný (v konkrétním případě darovací smlouvou) odporovatelným jednáním 

na další osobu, a to až poté, co proti žalovanému byla podána odpůrčí žaloba. Nejvyšší 

soud rozhodl, že v tomto případě bude právní jednání absolutně neplatné pro obcházení 

zákona, protože byla smlouva zjevně uzavřena za účelem zmaření účelu odpůrčí žaloby.  

Dle autorky je třeba k tomuto rozhodnutí zohlednit nové pojetí neplatnosti v OZ 2012, 

kdy v případě rozporu se zákonem dochází k neplatnosti relativní a to jen, pokud to 

smysl a účel zákona vyžaduje. Proto by se nově měla uplatnit neplatnost relativní.   

Dále je třeba vzít v úvahu možnost věřitele, jak již bylo zmíněno výše, požádat, aby 

bylo ve veřejném seznamu poznamenáno dovolání se neúčinnosti právního jednání dle 

§ 599 OZ 2012. Poté by měl rozsudek automaticky účinky i proti osobám, které 

po provedení poznámky nabyly věc či jiné právo k věci. 

																																																								
129 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 31 Cdo 417/99. 
130 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
131 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4950/2010. 
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4.3.  Ekvivalentní právní jednání 

Předpokladem odporovatelnosti právního jednání je, že jednáním došlo ke zkrácení 

pohledávky věřitele, tj. zejména tehdy, pokud dojde k zmenšení majetku dlužníka. 

Důkazní břemeno, že došlo ke zkrácení pohledávky v důsledku právního jednání, nese 

věřitel jakožto žalobce. V praxi dochází k tomu, že jsou podávány odpůrčí žaloby při 

jakémkoliv nakládání s majetkem dlužníka, což není zcela správný postup. 

Důležité je zohlednit, zda se nejednalo o tzv. ekvivalentních jednání dlužníka. Otázka 

ekvivalentních jednání dlužníka již byla řešena Nejvyšším soudem.132 Ekvivalentní 

jednání je podle judikatury takové jednání, při kterém dlužník obdrží za převedené věci, 

práva nebo jiné majetkové hodnoty od nabyvatele skutečně jejich o obvyklou cenu nebo 

mu za ně byla jinak poskytnuta přiměřená náhrada.133 

Dle Nejvyššího soudu134 se o zkracující jednání nejedná ani tehdy, pokud dlužník 

náhradu za převedení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty použil k jinému účelu, 

než k uspokojení věřitele.  

Ekvivalentní jednání nemůže být odporovatelné, neboť objektivně nedochází zmenšení 

majetku dlužníka. Příkladem může být jednání prodeje nemovitosti – dlužník změní 

podobu aktiv tak, že za hodnotu nemovitosti získá finanční prostředky. Takové jednání 

nelze bez dalšího s úspěchem odporovat, neboť je nejdříve třeba zkoumat, zda šlo 

o ekvivalentní plnění, tzn., zda dlužník za transakci obdržel finanční prostředky, které 

se rovnají hodnotě nemovitosti a to ke dni zápisu do veřejného seznamu (popř. ke dni 

účinnosti převodu).  

																																																								
132 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2435/2006: „..Z uvedeného 

vyplývá, že odporovatelnými nemohou být nikdy tzv. ekvivalentní právní úkony, při kterých nedochází k 

objektivnímu zmenšení majetku dlužníka. Je však zapotřebí, aby šlo o reálně ekvivalentní právní úkony. V 

řízení o odpůrčí žalobě musí být proto závěr, že napadený právní úkon je úkonem ekvivalentním, vždy 

bezpečně prokázán, a to nikoliv poukazem na jeho znění, ale zjištěním, že za plnění, které jím dlužník 

pozbyl, nabyl jiné plnění skutečně ekvivalentní povahy.” 
133 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001. 
134 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4806/2014. 
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Pro zkoumání ekvivalentnosti není bez dalšího důležitý pouze obsah smlouvy či jiného 

ujednání, podstatné také je, zda za převedenou věc, právo či jinou majetkovou hodnotu 

dlužník dostal obvyklou cenu nebo přiměřenou náhradu. 135  

Příkladem neodporovatelnosti ekvivalentního jednání v praxi může být případ, který byl 

vyřešen rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4254/2010. 

Nejvyšší soud se zde zabýval stavem, kdy se žalobce domáhal neúčinnosti převodu 

obchodního podílu (s.r.o.) z dlužníka na žalovaného za úplatu 3.000,- Kč. Žalovaný se 

neúspěšně snažil prokázat u soudů nižších instancí, že tímto jednáním nemohlo dojít 

k zmenšení majetku dlužníka. Argumentoval hodnotou vlastního kapitálu společnosti, 

neboť společnost měla v důsledku špatných hospodářských výsledků zápornou hodnotu 

vlastního kapitálu. Žalovaný v rámci dovolání uspěl, jelikož šlo dle názoru Nejvyššího 

soudu o ekvivalentní jednání.  

Dle autorky je podstatné zmínit, že rakouská i německá úprava připouští 

odporovatelnost tzv. ekvivalentních jednání, pokud by bez provedeného zcizení majetku 

byla pozice věřitele lepší. Znevýhodnění totiž může nastat i v případech, kdy je věc 

zcizena za obvyklou cenu, pokud dlužník výtěžek ukryje nebo převede do zahraničí, 

popř. spotřebuje pro výživu rodiny. Přístup německé a rakouské úpravy vyplývá 

z tradičního přístupu, který měla prvorepubliková literatura i judikatura. 136 Z toho 

důvodu je možné, že tento přístup bude v judikatuře v budoucnu zohledněn. 

4.4. Zatížení věci jako odporovatelné právní jednání  

Podle stálé judikatury Nejvyššího soudu se tím „co neúčinným jednáním z dlužníkova 

majetku ušlo“ myslí de facto jen zcizení věci. Není tím považováno zatížení dlužníkovy 

věci zřízením práva druhé straně, ačkoliv se tím samozřejmě zmenšuje hodnota majetku 

(věc nemusí být z důvodu zatížení vůbec prodejná). Zatížením je myšleno zřízení 

zástavního práva137, věcného práva138 nebo i jiné způsoby zatížení věci. 

																																																								
135 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4806/2014. 
136 DUDEK, Miroslav a Christian MÜLLER. K některým aspektům uplatnění odporovatelnosti a relativní 

neúčinnosti dle NOZ [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-

nekterym-aspektum-uplatneni-odporovatelnosti-a-relativni-neucinnosti-dle-noz-92524.html. 
137 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 366/2008. 
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Dle názoru Nejvyššího soudu je možné odporovat jen tam, kde je předmětem právní 

jednání, s nímž je spojen bez dalšího translační účinek a kde k tomuto účinku reálně 

došlo, jelikož jinak věřitel nemá co v exekuci vymáhat – z čeho se uspokojit.   

Zřízení zástavního práva není proto dle judikatury odporovatelné právní jednání, avšak 

novou konstrukci přináší rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, 

sp. zn. 21 Cdo 2041/2013. Dle tohoto rozhodnutí nastává jiná situace v případě, kdy 

zástavní věřitel, jehož pohledávka nebyla včas splněna, přikročí k uspokojení své 

pohledávky zpeněžením zástavy. Tímto právním jednáním zástavní věřitel již zkracuje 

možnost věřitele uspokojit svoji pohledávku ze zastaveného majetku dlužníka, a proto 

je možné takové jednání odporovat. Nejvyšší soud zde rozlišil zajišťovací a uhrazovací 

funkci zástavního práva, na druhou stranu tímto rozhodnutím připouští, aby bylo došlo 

k odporu právního jednání jiné osoby než dlužníka, tj. zástavního věřitele.   

Svůj odlišný názor k tomuto striktnímu výkladu vyjádřil Z. Pulkrábek 139 . Dle 

Z. Pulkrábka nelze spojení „co ušlo z dlužníkova majetku“ vykládat takto doslovně, jak 

to činí česká judikatura. Pokud by se odpůrčí právo omezovalo jenom na zcizování věci, 

bylo by to v rozporu s účelem institutu relativní neúčinnosti.  

Odpůrčí právo by se mělo vztahovat i na zřízení věcného břemene, zástavního práva 

nebo i jiné způsoby zatížení věci, neboť věřitele zajisté také zkracují, a účelem 

odpůrčího práva je přeci napravení zkrácení věřitele, které spočívá buď v částečném či 

plném zmaření jeho exekučního uspokojení, případně ztížení či oddálení tohoto 

uspokojení. Náprava zkrácení spočívá v obnovení možnosti exekučního 

uspokojení věřitele.140  

																																																																																																																																																																		
138 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011: „Právo odpovídající 

věcnému břemeni, zřízené ve prospěch dlužníka (spojené s osobou dlužníka) nepředstavuje takovou 

hodnotu, z níž by věřitel mohl požadovat (při soudním výkonu rozhodnutí nebo při exekuci) uspokojení 

své vymahatelné pohledávky. Právnímu úkonu, kterým bylo zřízeno věcné břemeno, již z tohoto důvodu 

není možné (způsobem uvedeným v ustanovení § 42a občanského zákoníku) samostatně odporovat.” 
139  PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013 [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

www.beck.online.cz. 
140 Tamtéž. 
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Na druhou stranu, dle názoru o principiální shodnosti staré a nové úpravy vyjádřené 

v odborné literatuře141, by bylo možné se domnívat, že se i nová úprava bude vztahovat 

pouze na zcizování věci.  

Autorka se však přiklání k názoru, vyjádřenému Z. Pulkrábkem, jelikož dle jejího 

názoru by se měl respektovat účel této zvláštní úpravy ochrany věřitele. Navíc již 

z důvodu „navrácení k tradici“ souhlasí, že by bylo přinejmenším vhodné přihlédnout 

k tradiční rakouské i německé úpravě, jelikož dle jejich úpravy je odporovat zatížení 

věci možné.142 

Pro zajímavost autorka uvádí, že pro insolvenční řízení se uplatní odlišný režim, jelikož 

dle ustanovení § 241 odst. 3 písm. d): „zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména 

úkony, kterými dlužník (...) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku (...)“. 

Z dikce zákona vyplývá možnost v insolvenčním režimu odporovat samotné zástavní 

smlouvě. Kromě výslovného ustanovení zákona je důvodem i samotná rozdílná povaha 

insolvence jako takové, neboť hlavním účelem insolvence je zabránění individuálnímu 

postupu věřitele.143 

Zajištěný věřitel po zahájení řízení nemůže uskutečnit realizační jednání, které je 

odporovatelné dle obecného režimu. V případě, že jeho zástavní právo vzniklo před 

zahájením řízení, bude přednostně uspokojen na základě přihlášky ze zpeněžení 

předmětu zástavy dle § 298 insolvenčního zákona. Pokud však zástavní právo vzniklo 

																																																								
141 LEBEDA, Martin. In: LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník ..: komentář. V 

Praze: C.H. Beck, 2013-, s. 2140. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
142  PULKRÁBEK, Zdeněk. Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy 11/2013 [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

www.beck.online.cz; DUDEK, Miroslav a Christian MÜLLER. K některým aspektům uplatnění 

odporovatelnosti a relativní neúčinnosti dle NOZ [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-uplatneni-odporovatelnosti-a-relativni-

neucinnosti-dle-noz-92524.html. 
143 TROUP, Tomáš a Adam RAKOVSKÝ. Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a 

mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“. Obchodněprávní revue [online]. [cit. 2016-06-15]. Dostupné z: 

www.beck-online.cz. 
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až v době úpadku, musí být dán speciální mechanismus, který způsobí vyloučení ze 

získání výtěžku zpeněžení, a tím je možnost odporovat zástavní smlouvu.144 

4.5. Opětovné dávky a plnění  

Dle judikatury Nejvyššího soudu 145  se věřitel může domáhat nařízením výkonu 

rozhodnutí (exekuce) uspokojení své pohledávky (přiznané exekučním titulem) jen 

nejvýše v rozsahu, v jakém byla vymahatelnou v okamžiku rozhodnutí soudu o odpůrčí 

žalobě.  

V případě opětovného plnění to znamená, že dle názoru judikatury se věřitel může 

domáhat nařízení pouze v rozsahu, v jakém bylo opětující se plnění (dle exekučního 

titulu) splatné. Nesplatné plnění totiž nepředstavovalo vymahatelnou pohledávku dle 

§ 42a odst. 1OZ 1964. Okolnost, že dlužník dále řádně a včas neplní ani další opětující 

plnění není rozhodná a tato „následná“ plnění se dle Nejvyššího soudu na rozhodnutí 

nevztahují.   

OZ 2012 pracuje nově (srov. výše) s pojmem „vykonatelná pohledávka“ a ne s pojmem 

„vymahatelná pohledávka“. S přihlédnutím k této změně lze logickou dedukcí vyvodit, 

že v případě opětovného plnění by se věřitel mohl domáhat nařízení výkonu rozhodnutí 

či exekuce pouze v rozsahu, v jakém plnění dle exekučního titulu bylo vykonatelné 

(tj. vynutitelné státní mocí) v době rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě.  

4.6.  Zvláštní skutkové podstaty v OZ 2012  

V souvislosti s prodejem obchodního závodu je zakotvena speciální možnost věřitele 

prodávajícího domáhat se relativní neúčinnosti prodeje závodu vůči jeho osobě a to za 

předpokladu, že s tímto prodejem nesouhlasil a dále, že se mu zhoršila dobytnost 

pohledávky v důsledku prodeje závodu (dle § 2181 OZ 2012). Věřiteli je dána 

subjektivní prekluzivní lhůta uplatnit své právo v délce 1 měsíce ode dne, kdy se o 

prodeji věřitel dozvěděl, nejpozději v objektivní lhůtě 3 let ode dne účinnosti smlouvy.  
																																																								
144 TROUP, Tomáš a Adam RAKOVSKÝ. Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a 

mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“. Obchodněprávní revue [online]. [cit. 2016-06-15]. Dostupné z: 

www.beck-online.cz. 
145 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 856/2011, který se týká 

výživného jakožto opětujících se dávek. 
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V OZ 2012 je možné naleznout zvláštní skutkové podstaty i v dalších ustanoveních. 

Příkladem může být ustanovení § 737 OZ 2012, ve kterém je zakotvena možnost 

dovolat se neúčinnosti vypořádání společného jmění manželů, pokud by tím bylo 

dotčeno právo třetí osoby, nebo v ustanovení § 1524 odst. 2 OZ 2012 je dána možnost 

svěřenskému nástupci za určitých podmínek odporovat některá právní jednání dědice.  

V ustanovení § 1964 OZ 2012 je dáno právo dovolat se neúčinnosti ujednání o času 

plnění odchylující se od § 1963, nebo dovolat se neúčinnosti ujednání, které se 

odchyluje od zákonné výše úroku z prodlení, je-li takové ujednání hrubě nespravedlivé 

vůči věřiteli. V těchto případech jde o dovolání se neúčinnosti určitého ujednání, které 

je závazné jen mezi jeho stranami (inter partes) a schází tu přesah vůči třetí osobě.146 

V případě dovolání se pak použije zákonná úprava, ledaže soud rozhodně v zájmu 

spravedlivého řešení jinak. 

Je možné se také setkat s neúčinností právního jednání přímo ze zákona, a to u smlouvy 

o manželském majetkovém režimu, která byla uzavřena bez souhlasu třetí osoby 

(§ 719 OZ 2012), nebo také v případě překvapivých ustanovení v obchodních 

podmínkách, které nebyly přijaty výslovně (§ 1753 OZ 2012). Právní účinky také nemá 

ujednání, které vylučuje právo společníka na podíl na zisku, nebo ujednání, které 

vylučuje povinnost společníka podílet se na ztrátě, je účinné jenom mezi společníky 

(§ 2728 OZ 2012), atp.147  

  

																																																								
146 ŘEHÁČEK, Oldřich a Milan VRBA. Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy [online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
147 Tamtéž. 
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Závěr 

Zvláštní institut ochrany věřitele, který je nově upraven pod pojmem „relativní 

neúčinnost“, existuje v právu již něco málo přes 2 tisíce let a nikdy během své historie 

nedošlo k jeho úplnému vymizení, ačkoliv některé tendence k tomu směřovaly. Jde 

o významný institut, kterému v minulosti nebyla věnována taková pozornost, jakou si 

zaslouží.  

OZ 2012 se uchýlil k rozšíření právní úpravy a k návratu tradiční prvorepublikové 

úpravě, která, jak je vidno z právních řádů Německa a Rakouska, poskytuje účinnou a 

nezbytnou ochranu věřitele. Zvláštní ochrana spočívá v právu věřitele domáhat se 

uspokojení své pohledávky i z toho, co relativně neúčinným právním jednáním ušlo 

z dlužníkova majetku, popř. v právu na odpovídající náhradu či náhradu škody, a to 

na základě rozhodnutí soudu.  

Podstata odpůrčího práva, která byla zavedena již římským právem, je však s přijetím 

OZ 2012 stále stejná. Proto je možné předpokládat, že většina dosavadní odborné 

literatury a judikatury bude i za účinnosti OZ 2012 stále použitelná.  

Rozšířením úpravy došlo mimo jiné k rozšíření skutkových podstat jednání dlužníka, 

kterým je věřitel oprávněn odporovat. Věřitel musí mít vůči dlužníkovi vykonatelnou 

pohledávku (tj. vynutitelnou státní mocí). V tomto směru došlo ke změně, jelikož 

dle OZ 1964 byla třeba pohledávka vymahatelná. Došlo také k rozšíření osob, vůči 

kterým se věřitel může dovolat relativní neúčinnosti právního jednání. Věřitel se může 

dovolat neúčinnosti právního jednání vůči osobě, s kterou dlužník právně jednal nebo 

která z právního jednání nabyla přímo prospěch, ale také nově vůči dědici nebo tomu, 

kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby. Stejně tak se může dovolat i vůči 

singulárním právním nástupcům, pokud jsou splněny požadavky dle § 594 OZ 2012.  

Věřiteli je nově dána možnost poznamenat do veřejného seznamu informaci o podání 

odpůrčí žaloby (§ 599 OZ 2012). Zveřejnění poznámky ve veřejném seznamu je 

pro věřitele výhodné, jelikož má velký vliv na právní postavení třetích osob. Pokud 

věřitel bude v řízení o odpůrčí žalobě úspěšný, bude mít rozhodnutí účinky i proti třetím 

osobám, které po provedení poznámky nabyly věc, či právo k věci v takovém seznamu 

zapsané, i když nebyly účastníky řízení o odpůrčí žalobě.   
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Věřitel, jehož pohledávka není zatím vykonatelná, je nově oprávněn učinit výhradu 

práva dovolat se neúčinnosti právního jednání skrze soud, notáře či exekutora. Pokud si 

věřitel vyhradí právo dovolat se neúčinnosti právního jednání, dojde ke stavění 

prekluzivní odpůrčí lhůty, dokud se jeho pohledávka nestane vykonatelnou. 

V souvislosti s právní úpravou výhrady práva dovolat se neúčinnosti právního jednání je 

třeba konstatovat, že by bylo vhodné rozšířit kusou úpravu v procesních předpisech 

(např. úprava v jediném ustanovení OSŘ). Úprava výhrady neupravuje všechny 

okolnosti, které by upraveny být měly (viz absence úpravy formy oznámení věřiteli o 

doručení výhrady, kterou by bylo vhodné stanovit).  

V neprospěch věřitele lze vidět změnu délky odpůrčích lhůt. V případě odporovatelného 

jednání mezi osobami blízkými došlo ke zkrácení lhůty ze tří na dva roky. V případě 

ostatních skutkových podstat byla OZ 1964 dána jednotná lhůta tří let. V OZ 2012 je 

sice v první skutkové podstatě dána delší lhůta pěti let, v ostatních případech je ale lhůta 

zkrácena ze tří let na dva, či pouhý jeden rok.  

Další změnu k neprospěchu věřitele je možné vidět ve vypuštění kritéria „náležité 

pečlivosti“ pro odporovatelné jednání osoby blízké. Dle OZ 1964 osoba blízká 

prokazovala, že ani při náležité pečlivosti nemohla poznat dlužníkův zkracující úmysl. 

Dle OZ 2012 bude osoba blízká prokazovat, že jí úmysl znám nebyl a ani jí znám být 

nemusel (bez náležité pečlivosti). Na druhou stranu však došlo k rozšíření osob 

blízkých dle § 22 OZ 2012, takže v souhrnu je věřitel v oblasti jednání mezi osobami 

blízkými oproti předcházející právní úpravě stále zvýhodněn.  

Autorka se domnívá, že úprava odpůrčího práva v OZ 2012 je zdařilá a rozhodně pro 

věřitele výhodnější. Některé důležité právní otázky ale s novou úpravou vyřešeny 

nebyly. Například by bylo vhodné upravení situace konfliktu neplatností s relativní 

neúčinnosti, už jenom z důvodu nového přístupu k neplatnosti jako výjimečné vlastnosti 

právního jednání. Je možné se inspirovat v tradiční německé nebo rakouské právní 

úpravě, ve které má věřitel v případě konfliktu právo volby. Pro zajímavost autorka 

zmiňuje, že insolvenční zákon, který se užívá pro úpadková řízení, zakotvuje preferenci 

neplatnosti před neúčinností v ustanovení § 234.   
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Stejně tak by bylo vhodné legislativně upravit rozsah jednání, která mohou být 

postižena, tzn., výslovně upravit možnost odporovat nejenom jednání zcizovací, ale také 

např. jednání zřizující zástavní či věcné právo, jelikož taková jednání nejsou 

dle judikatury Nejvyššího soudu odporovatelná. Podle tradiční právní úpravy Německa 

či Rakouska tato jednání odporovatelná jsou, což lze rozhodně považovat za logické 

řešení, jelikož těmito jednáními dochází k zhoršení možnosti uspokojit pohledávku. 

Na závěr autorka poznamenává, že bude rozhodně zajímavé pozorovat, jakým 

způsobem se bude úprava odpůrčího práva v budoucnu vyvíjet, zda se více přihlédne 

k tradiční úpravě prvorepublikové, či dokonce k zahraniční, která z této tradiční úpravy 

vychází, nebo zda již k žádným větším změnám v úpravě odpůrčího práva nedojde. 
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je rozebrat institut relativní neúčinnosti právního jednání 

jakožto speciálního institutu, který je dán občanským právem. Tento institut byl 

zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znám pod pojmem „odporovatelnost“. 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nyní nově pracuje s pojmem „relativní neúčinnost“.   

Podstatou tohoto institutu je poskytnout ochranu věřiteli před jednáním dlužníka, které 

zkracuje možnost uspokojení jeho vykonatelné pohledávky. Věřiteli je dána možnost 

podat odpůrčí žalobu, na jejímž základě je soudem prohlášeno právní jednání za 

relativně neúčinné. Na základě tohoto rozhodnutí je věřitel oprávněn svoji pohledávku 

uspokojit i z toho, co na základě odporovaného jednání ušlo z dlužníkova majetku.  

Účelem této diplomové práce je nastínit praktický význam institutu relativní neúčinnosti 

právního jednání. Tato diplomová práce se dělí do čtyř kapitol, které se dále dělí na 

podkapitoly. Hlavní jádro této diplomové práce leží v kapitole třetí a čtvrté.  

První kapitola se zaměřuje na obecný pojem právního jednání. Popisuje složky právního 

jednání, které jsou podstatné pro existenci, platnost a účinnost právního jednání. Dále 

jsou rozepsány náležitosti právního jednání. V případě absence některé z náležitostí 

právního jednání zákon stanoví sankce – relativní a absolutní neplatnost. Rozlišení a 

analýza těchto sankcí jsou esenciální pro následující výklad o institutu relativní 

neúčinnosti.  

Druhá kapitola je zaměřena na historický výklad vývoje institutu relativní neúčinnosti 

od římského práva po současnou právní úpravu.  

Třetí kapitola se zaměřuje již na hlavní téma této diplomové práce, tedy přímo na 

relativní neúčinnost právního jednání, jak je upravena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. V této kapitole jsou zejména popsány aktivní i pasivní věcná legitimace, 

skutkové podstaty, lhůty pro podání odpůrčího nároku a také některá nová práva 

věřitele.  

Poslední kapitola se zabývá některými zvláštními otázkami, které se týkají relativní 

neúčinnosti. Konkrétní informace v této poslední kapitole vycházejí zejména 

z judikatury Nejvyššího soudu ČR. 	 	
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Abstract 

Relative ineffectivenes of legal act  

The purpose of this thesis is to analyze the relative ineffectiveness as a special institute 

of private law. The Act No. 89/2012 Sb., the Civil code, is using a new term „relative 

ineffectiveness“ instead of „objectionability“, which was used by 

the Act No. 40/1964 Sb., the Civil code. The relative ineffectiveness of legal act serves 

as a protection for credtiros from being unlawfully shorten on their rights by their 

debtors. The aim of this thesis is to explain a practical side and an importance of this 

institute.  

The thesis is composed of four chapters which are divided into subchapters. The core of 

the thesis lies in chapters 3 and 4.  

The first chapter of this thesis deals with the general term of legal acts and its elements 

which are fundamental for the existence, validity and effectiveness of legal acts. In this 

first chapter the author explains the main requirements of legal acts. In case some of the 

reguirements are missing, the civil code states a possible sanctions – an absolute and 

relative invalidity of legal act. The explanation of these sanctions is significant for their 

mutual differentiation and also for the follow-up analysis of the institute of relative 

ineffectiveness. 

The second chapter of this thesis deals with the whole history of the relative 

ineffectiveness since the Roman law until the present regulation.  

The third chapter describes in details the main topic of this thesis–the institute of 

relative ineffectiveness. It deals with the new wider regulation of this institute. It 

describes the active and passive legitimacy, elements of the debtor’s acts,  time limits 

which are given for taking an action a and the new creditor’s rights.  

The last chapter provides the futher information about the institute of relative 

ineffectiveness. It contains extra informations about the institute, which are mostly 

resulting from the case law of the Highest Court of the Czech Republic.  

  



	 75	

Klíčová slova/Keywords 

 

Relativní neúčinnost, odporovatelnost, právní jednání 

 

Relative ineffectiveness, objectionability, legal act 


