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Lichevní smlouvy v občanském právu 

 

Autorka zvolila za předmět odborného výzkumu problematiku lichvy, která je nově obsažena 

v ustanovení § 1796n. občanského zákoníku. Z širšího pohledu lze tuto problematiku zařadit 

mezi požadavky zákona vyžadující při právním jednání poctivost, slušnost, zákaz zneužití 

práva, ochranu slabší smluvní strany, zákaz jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. aj. 

Jde proto o institut významný, který vhodně doplňuje další nástroje právní ochrany směřující 

k dosažení stejného cíle. Souvislostí si je autorka dobře vědoma, když uvádí, že „lichevní 

smlouva je jen konkretizovaným případem nemravného právního jednání, které by bylo 

postižitelné i v případě nedostatku konkrétní zákonné úpravy“. S tím lze jen souhlasit a 

připomenout rozhodovací činnost Nejvyššího soudu ještě před nabytím účinnosti občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Diplomantka se vědomě nedala cestou popisu vývoje institutu lichvy nebo komparaci právní 

úpravy lichvy, nýbrž si jednoznačně vytýčila cíle: zda porušení zákazu lichvy způsobuje 

relativní nebo absolutní neplatnost lichevní smlouvy, zda je možnost moderovat nepřiměřenou 

výši plnění, zda lze hovořit o neplatnosti části lichevní smlouvy, zda lze zohlednit specifika 

spotřebitelských lichevních smluv a lichevních smluv uzavřených s podnikatelem v postavení 

slabší strany při jeho podnikání.  

K nepřehlédnutelným kladům práce patří obdivuhodná znalost literatury vztahující se ke 

zkoumanému tématu. Nejde jen o komentářovou literaturu, nýbrž i časopiseckou, kterou má 

autorka výborně zmapovanou. Diplomantka respektuje všechny zásady vědecké práce, když 

podrobně seznamuje čtenáře s názory jednotlivých autorů, tyto následně podrobuje kritice a 

předkládá argumentačně dobře podložené vlastní závěry. V tomto smyslu oceňuji i její dobře 

vyargumentovaný závěr, že v případě neplatnosti lichevní smlouvy jde o neplatnost absolutní, 

a to i s rozsáhlou (odmítavou) polemikou vztahující se k § 587 Obč.z.. Stejně důkladně se 

vypořádává s názory, podle kterých lze do obsahu lichevních smluv zasáhnout přes 

ustanovení § 577 Obč.z. I v tomto svém závěru se odchyluje od většinově zastávaného 

názoru.  

Autorka neopomenula vyjádřit i vztah k neúměrnému zkrácení podle § 1793 Obč.z.  

Z dnešního-již částečně historického pohledu lze konstatovat, že právě novým ustanovením o 

lichvě bylo argumentováno proti potřebnosti úpravy neúměrného zkrácení. Výklad o 



specificích lichevní smlouvy uzavřené se spotřebitelem a s podnikatelem v postavení slabší 

strany při jeho podnikání pak tuto výjimečnou práci uzavírá.  

Autorka přesvědčila čtenáře, že v občanském právu nejsou „malá témata“. Rozsáhlý výklad 

na 94 stranách zahrnujících i problematiku bezdůvodného obohacení a náhrady škody je toho 

přesvědčivým důkazem.  

Z pohledu čtenářského „komfortu“ bych přivítal bohatší vnitřní členění práce, zejména při 

polemice s názorovými oponenty a zvýraznění vlastního názoru. 

 

Posuzovaná práce přesahuje obvyklý standard diplomových prací, a proto ji rád doporučuji 

k obhajobě.  

K rozpravě doporučuji problematiku vztahu lichevní smlouvy ke smlouvám uzavíraným 

adhezním způsobem. 
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