
Abstrakt 
 

Ochrana slabší strany v soukromém právu  
 

Tématem rigorózní práce je „Ochrana slabší strany v soukromém právu“. Ochrana slabšího 
je jedním ze stěžejních zásad současného občanského zákoníku a jedním ze základních principů, 
na kterých soukromé právo spočívá. S účinností nového občanského zákoníku se zásada ochrany 
slabší strany promítá do rozličných právních institutů a pravidel. Tato práce si klade za cíl 
vymezit smysl a účel zásady ochrany slabší strany v soukromém právu, její postavení 
v hierarchii soukromoprávních zásad a provést analýzu a rozbor jejích projevů v rámci 
jednotlivých pravidel a institutů na ochranu slabší strany zakotvených v občanském zákoníku.  

Vzhledem k tomu, že v současné společnosti spolu pravidelně a stále frekventovaněji 
vstupují do soukromoprávních vztahů partneři (subjekty) ve fakticky nerovném postavení, je 
třeba na danou společenskou situaci reagovat důrazněji než kdy dříve relevantními prostředky 
práva a tuto faktickou nerovnováhu tzv. „dorovnat“ korektivem ochrany slabší strany.  

Záměrem této práce je zhodnocení aktuální míry ochrany slabší strany v soukromém 
právu, porovnání stávající ochrany s tou předešlou, odhalení případných nedostatků, teoretických 
či praktických problémů v úpravě jednotlivých institutů na ochranu slabšího a na základě 
provedené analýzy konečně iniciování případně vhodné nápravy do budoucna. Na jakých 
hodnotách, principech a zásadách je vybudován nový občanský zákoník? Zvolil zákonodárce z 
hlediska možnosti aplikace těchto zásad přístup pozitivistický či přirozenoprávní? Kdo je onou 
slabší stranou? Je třeba slabší stranu chránit a proč? Je úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. skutečně 
více ochranářská než úprava v předešlém zákoně? Je za současného stavu slabší straně 
poskytnuta dostatečná ochrana? V čem tkví slabiny právní úpravy ochrany slabší strany v NOZ? 
Může být tato ochrana slabší stranou zneužita? Na všechny tyto a mnohé další otázky se 
rigorózní práce pokouší nalézt relevantní odpovědi. 

S ohledem na obsáhlost daného tématu nebylo možno pojmout veškerou problematiku 
vztahující se k ochraně slabší strany v soukromém právu. Zcela mimo pozornost autora tak 
zůstává celková koncepce ochrany spotřebitele včetně nové právní úpravy spotřebitelských 
úvěrů, jakož i ochrana zaměstnance. 

Úvodem je pojednáno o hodnotových základech a „stavebních pilířích“ občanského 
zákoníku č.89/2012 Sb. Následuje definování základních právních zásad a principů, na nichž 
spočívá soukromé právo, vymezení zásady ochrany slabší strany ve vztahu ke stěžejní zásadě 



soukromého práva – k zásadě autonomie vůle, a k zásadě rovnosti. Postupně jsou představena 
jednotlivá pravidla na ochranu slabší strany zakotvená v občanském zákoníku (v obecné či 
závazkové části): zneužití hospodářské závislosti, lichva, neúměrné zkrácení, právní úprava 
adhezních smluv, ochrana slabší strany v rámci institutu promlčení aj. V další části práce je 
analyzována speciální ochrana poskytovaná některým subjektům jako slabším stranám: 
nezletilcům, osobám stiženým duševní poruchou a nájemcům. Každá kapitola je uzavřena tzv. 
shrnutím, ve kterých autor přináší kritické zhodnocení přijaté právní úpravy. 
 


