
REKODIFIKÁCIA OBČIANSKEHO PRÁVA HMOTNÉHO

Občianske právo hmotné je jedna z najvýznamnejších oblastí práva, nakoľko
každý jednotlivec sa s ním stretáva v zásade každodenne. Základný rámec je
tvorený zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Na koľ ko
uvedený predpis je zastaraný, nepružný a z dôvodu niekoľkonásobnej noveli-
zácie aj značne neprehľadný, je potrebná jeho modernizácia. Kódex s rovnaným
označením bol do 1. januára 2014 v platnosti aj v Českej republike. S účin-
nosťou od prvého dňa roku 2014 sa však v Českej republike v praxi aplikuje
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Česká republika má preto rekodifi-
káciu občianskeho práva hmotného za sebou. Slovenskú republiku značné
zmeny v tomto smere ešte len čakajú, pričom ideový základ existuje. V našom
článku si Vám dovoľujeme prezentovať základný rámec oboch kódexov, nového
českého Občianskeho zákonníka a stále platného pôvodného na Slovensku,
spolu s úvodnou problematikou právnych úkonov. Táto problematika sa v českom
prostredí vracia k tradičnému pojmovému vymedzeniu právnych úkonov, nakoľ-
ko pôvodná právna úprava vychádzajúca pre obe krajiny z rovnaného kódexu
bola najmä, nie však výlučne, kompromisom z hľadiska jazykového. Dovoľte,
aby sme prostredníctvom nasledujúceho špeciálneho vydania bulletinu Pro Bono
započali sériu špeciálnych článkov venovaných výberu niektorých významných
zmien, ktoré rekodifikácia českého Občianskeho zákonníka priniesla, a kom-
pa rácii s platnou právnou úpravu na Slovensku.
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Nová kodifikace soukromého práva v České republice od 1. 1. 2014 nahradila dosavadní
občanský zákoník a přinesla tak poměrně zásadní reformu v právní sféře, která ovliv-
ňuje každodenní aspekty našeho života. Ve všeobecnosti je důležité čtenáře obeznámit
alespoň se základními změnami v nové právní úpravě, které se dotýkají jak občanů ČR,
tak i příslušníku sousedících zemí, jako je například SR.

Nový občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb. (dále jako „NOZ“) se svým způsobem, uspo-
řá dáním a obsahem institutů řadí, k nyní již tradičním občanskoprávním úpravám mo-
derního typu, které nebyly „ovlivněny socialistickým právem“. Došlo tedy například 
k odstranění duality závazkových vztahů, či k jednoznačné preferenci relativní ne-
platnosti před neplatností absolutní. V systematice NOZ lze snadno spatřit inspiraci 
z pandekt, neboli ze sbírek římského práva pořízených císařem Justiniánem. Nová reko-
difikace je tedy rozdělena do pěti částí skládajících se 3081 paragrafů. Tato obsáhlost
paragrafů je dána především délkou jednotlivých ustanovení, která jsou poměrně krátká.
Obecně bychom mohli říct, že se jedná o jeden až dva odstavce na paragraf.

Dle důvodové zprávy se nová právní úprava jednohlasně hlásí k principu diskontinuity
a s čirým záměrem se v mnoha ohledech s předchozí právní úpravou rozchází. Otázku,
zda-li mělo dojít k tak razantní změně a ne spíše ke kontinuální a přirozené evoluci
je vhodné ponechat na soudní judikaturu, která se časem sjednotí. Je na místě nyní
trochu pochybovat o předvídatelnosti soudních rozhodnutí, a to především z důvodu
rozdílnosti hodnot a vůdčích idejí či myšlenek. Bezpochyby bude nyní kladen větší ná-
rok na subjekty práva, které budou toto nové právo aplikovat.

S účinností NOZ se od 1.1.2014 setkáváme s novou terminologií. Pojmy právní úkon
a právní jednání jsou široké veřejnosti dobře známy, avšak často nesprávně považo-
vány za totožné a zaměnitelné. Pojem “právní jednání“ ve smyslu NOZ nahrazuje
dřívější pojem právní úkon, a dále tento nový pojem vyvolává mnohem obšírnější
následky, než jaké na sebe vázal právní úkon. Zatímco osoba v minulosti “činila
právní úkon”, dnes již “osoba právně jedná“.

V nové úpravě se opouští od dosavadního pojetí právního úkonu, který byl zaveden v roce
1950 zákonem č. 141/1950 Sb. V nynější době se již jedná o pojmový relikt totalitního
práva. Nový občanský zákoník se tedy vrací k tradičnímu (prvorepublikovému) českému
právnímu pojmosloví a obnovením takovéhoto výrazu tak i lépe vyhovuje po stránce
jazykové. 

Mění se ovšem i koncepce celé úpravy. Nová právní úprava již neusiluje o definici práv-
ního úkonu (na rozdíl od ust. § 34 předešlého zákoníku), jelikož se takováto definice
ukázala v prověrce času jako neúčelná.

Abychom však plně porozuměli pojmu právní jednání, je nejdříve z právně – teoretického
hlediska nutno blíže tento termín specifikovat a zařadit. Občanskoprávní skutečnost
považuje novodobá právní civilistika za takovou objektivní skutečnost, která bere ohled
na občanské právo a dále s ní spojuje občanskoprávní následky. Takovýmto násled-
kem zpravidla rozumíme vznik, změnu a zánik subjektivních práv a povinností.

Právní následky dle úpravy NOZ nejsou přímo definovány, avšak pramení z ust. § 545.
Není definován ani pojem “právní skutečnost”. Přesto oba tyto pojmy (“právní sku-
tečnost” a “právní následek”) NOZ užívá. Právním titulem (důvodem), je takový do-
statečný důvod, který podle platného práva způsobuje právní následky. Rozeznáváme
tak dva druhy důvodů, a to ze zákona a nebo právě z právní skutečnosti. Mezi hlavní
druhy právních skutečností řadíme právní jednání a právní událost. Základním rozdílem

Právní úkony a nová
terminologie

Základní
charakteristika
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mezi jednáním a události je přítomnost (jednání), či nepřítomnost (událost) lidské
vůle.

Ve věcech náležitosti vůle NOZ v ust. § 546 výslovně stanoví, že osoba projevující
jedná konáním anebo opomenutím, přičemž vůle musí být vážná, srozumitelná, svo -
bodná a určitá. Tento požadavek na vůli jednajícího subjektu tedy zůstal nezměněn
v porovnání s předešlou právní úpravou. Zatímco předešlá úprava na jednání postrá-
dající jeden takový obligatorní prvek nahlížela jako na neplatný právní úkon, úprava
nová na takovéto jednání pohlíží nulitně (nicotně), to znamená, jako by takovéto jed-
nání vůbec nenastalo.

Jako příklad si můžeme uvést projev vůle, který byl učiněn pod hrozbou přímého fy-
zického násilí či vlivem bezprávné výhružky. S takovouto problematikou se potýkalo
již i právo římské; ochranu proti psychickému násilí už prétor Octavius ukotvil a to svým
známým výrokem: “Quod metus causa gestu merit, datum non habebo“ (Co bude pro-
vedeno (ujednáno) ve strachu, nebudu považovat za řádné.“1 Podobně jak vnímáme
násilí anebo nátlak v českém popřípadě slovenském právním řádu jako vadu projevu vůle,
i francouzský Code Civil takto ustanovuje ve svých článcích 1112 - 1115.

Nejvyšší soud České republiky velice přesně vymezil fyzické donucení a psychický
nátlak a to ve svém rozsudku 33 Odo 17/2002, takto: ,,Požadavek svobodně učiněného
právního úkonu vylučuje platnost úkonu učiněného jednak pod tlakem násilí a jednak
pod tlakem bezprávné výhrůžky. Násilí (tzv. fyzické donucení, vis absoluta) spočívá 
v takovém fyzickém nátlaku na jednajícího, a tím tedy i v nátlaku na jeho vůli, kte-
rý vylučuje, aby se jeho vůle jakkoli uplatnila, a jímž se místo jeho vůle prosazuje
vůle donucujícího. Násilí musí mít takovou povahu a intenzitu, aby uplatnění vůle do-
nucovaného bylo zcela vyloučeno a aby jeho vůle byla nahrazena vůlí donucujícího.
Násilí musí být protiprávné a mezi ním a učiněným projevem musí být příčinná sou-
vislost, tj. učiněný projev musí být výsledkem násilí. Bezprávná výhrůžka (tzv. psy-
chické donucení, vis compulsiva) je bezprávné působení na vůli člověka, které v něm
vzbuzuje důvodný strach z újmy, jíž se hrozí tak, že se jeho vůle, projevená v právním
úkonu, utváří pod vlivem tohoto strachu. Bezprávnost výhrůžky spočívá v tom, že se jí
vynucuje něco, co takto nesmí být vynucováno; může spočívat v tom, že je vyhrožová-
no něčím, co hrozící vůbec není oprávněn provést, popř. něčím, co je sice oprávněn
provést, ale čím není oprávněn hrozit za tím účelem, aby pohnul jiného k určitému
právnímu úkonu. Mezi hrozbou a učiněným projevem musí být příčinná souvislost; to
znamená, že z hrozby musí pramenit strach, který má přímý vliv na utváření proje-
vené vůle. Výhrůžka musí tedy být takové povahy, že v druhém důvodný strach vzbu-
zuje”.2 A contrario, zde můžeme uvést další rozsudek téhož soudu, který judikoval co
naopak je oprávněným nátlakem, a to: “ Hrozí-li někdo tím, co je oprávněn provést
a čím je oprávněn hrozit za tím účelem, aby druhou stranu přiměl k určitému jedná-
ní, nejde o bezprávnou výhrůžku, ale o oprávněný nátlak, který nemůže být důvodem
neplatnosti právního úkonu uzavřeného pod jeho vlivem“.3 K náležitostem právního
jednání se podrobněji vrátíme později.

Nyní, se ale již zaměřme na právního jednání jako takové. Jak již bylo řečeno výše,
rozumí se jím takové chování osoby, to jest subjektu práva, které je schopno (na zá-
kladě ustanovení objektivního práva) vyvolat právní následky. V ustanovení § 545 NOZ
je právní jednání pojmově vymezeno takto: “Právní jednání vyvolává právní násled-
ky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých
mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran”. Abychom si tedy pojmovou problematiku
uzavřeli, můžeme ji shrnout jako: jednání kde je zapotřebí vůle, navenek prohlášené,
vyvolávající právní následky.

Právně jednat lze různými způsoby a to především pozitivně (konání) a negativně
(opomenutím). Samotné konání může dále spočívat v dare (dání) anebo ve facere (čin-
nost). Také nekonání má mnoho tváří; ať už se jedná o non facit (nesplnění, nekonání),
omittere (zdržení se), a nebo také pati (strpění).

Nicotní právní úkon

Právní jednání
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Ať už jednáme konáním nebo opomenutím, lze tak jednat výslovně anebo jiným způ-
sobem, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěl jednající vyjádřit. V ust. § 546
NOZ je stanoveno, že: „Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak
stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající
osoba chtěla projevit.“ Je nezpochybnitelné, že jednající se vyjadřuje slovy. Dalším
způsobem právního jednání je jednání konkludentní (ten, jenž je v něčem obsažen);
to znamená, že subjekt se chová tak, že je objektivně zřejmé, co chce projevit, a to
bez použití slova. Jako typický příklad konkludentního jednání si můžete představit
nastoupení do tramvaje, či jiného dopravního prostředku městské hromadné dopravy.

Za zvláštní druh nekonání považujeme mlčení. Je třeba upozornit, že neplatí obecně
přijímaná zásada qui tacet, consentire videtur (kdo mlčí, souhlasí). Platí zásada opačná,
a to qui tacet, consentire non videtur (kdo mlčí, o tom nelze mít za to, že souhlasí).
Právní teorie vyvozuje právní pravidlo: „mlčení (nekonání) mže být projevem vůle
(právním jednáním) jen tehdy, lze-li z něj vyvodit, že se skutečně jedná o projev vůle
(určitého obsahu)“.

V této věci by bylo vhodné ještě uvést, že právně jednat je možno protiprávně (objek-
tivní právo takové jednání reprobuje), a nebo po právu (právo takové jednání aprobuje).4

Nyní se opět vydáme na poměrně důležitou rovinu náležitostí právního jednání. Ná le -
žitost v právu je v zjednodušené formě řada požadavků, jejichž splněním je podmíně -
na existence/platnost takového právního jednání/úkonu. Zpravidla rozlišujeme čtyři
skupiny náležitostí a to: subjekt, vůle, projev, předmět.

Náležitosti právně jednajícího subjektu je, aby byl osobou v právním slova smyslu,
t.j., aby splňoval ust. § 15 odst. 1, § 16 a § 17, a dále, aby tato osoba byla dostateč-
ně svéprávná. Pouze pro zajímavost můžeme ještě dodat, že podobnou úpravu plné
způsobilosti najdeme i ve francouzské, popřípadě i německé právní úpravě. Česká
právní úprava bezpochyby vychází z ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für
die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie), který ve svém
ust. § 21 uvádí, že kdo pro nedostatek let, pro duševní vadu nebo jiné poměry není
způsobilý sám své záležitosti řádně spravovat, je pod zvláštní ochranou zákona. Sem
náležejí (1) děti, které ještě nedokonaly roku sedmého, (2) nedospělci, kteří ještě
nedokonali roku čtrnáctého, (3) nezletilci, kteří ještě nedokonali roku dvacátého
čtvrtého svého života, (4) pak, zuřiví, šílení a blbí, kteří jsou užívání svého rozumu
buď zcela zbaveni, neb alespoň nejsou s to poznati následky svých činů, rovněž ti,
jimž, jakožto osobám prohlášeným za marnotratníky, soudce zakázal další správu jejich
jmění, (5) konečně nepřítomní a (6) obce.5 Ohledně kvality zpracování ABGB nemúže
být pochyb, čemuž svědčí, jak skutečnost, že je platný již od roku 1811, a také sku-
tečnost, že z něj vychází ve svých ustanoveních § 104-113 BGB (Německý - Bür ger liches
Gesetzbuch).

Další skupinou je vůle. Obecně můžeme říct, že právní jednání řídí vůle. Této skupině
jsme se již věnovali výše, avšak je vhodné se zde trochu pozastavit a přiblížit si ji.
Vůle je psychický vztah jednajícího k zamýšlenému následku; vůle je chtění, zájem
na dosažení nějakého výsledku anebo následku. V ust. § 551 je ustanoveno násle-
dující: „O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby“. Tímto ustanovením
chtěl zákonodárce sdělit, že bez vůle jednající osoby právní jednání není. Není účelné
a ani možné, aby se v každodenním občanskoprávním styku zkoumalo, zda jednající
skutečně má a zda-li je taková vůle náležitá, to jest,jestli vyvolává právní následky. 

Nová právní úprava na rozdíl od úpravy předešlé (ust. § 37 odst. 1) při nedostatku
vůle, vážnosti, určitosti, a srozumitelnosti projevu vůle vychází z pojetí, že takový
projev vůle není absolutně neplatný, ale že se o projev vůle nejedná vůbec. Osnova
tedy sleduje koncepci, že tam, kde není určitost a srozumitelnost projevu vůle, ne-
může právní jednání existovat vůbec.

Subjekt

Náležitosti právního
jednání

Vůle

Mlčení

1. Rekodifikovaný český Občanský zákoník 
a právní úkony

4



NOZ tedy v tomto směre rozlišuje právní jednání zdánlivá a neplatná. Za předpokla-
du, že je právní jednání popřípadě i ujednání zdánlivé.

V této věci je dále vhodné připomenout, že se samozřejmě přihlíží k ust. §§ 6 a 7 NOZ,
a to tak, že každý má jednat poctivě a v dobré víře. Je nutné rozlišovat ovšem práv-
ní jednání s pouhou společenskou úsluhou jenž je upravena v ust. § 2055 odst. 2.

Na rozdíl od práva trestního je v právu občanském, motiv jednání či vnitřní pohnutka
naprosto nerozhodná, tedy irelevantní. 

Vážnost dle ust. § 552 musí být nejen svobodná ale také vážná. Vůle která taková není
je nevážná. S takovouto vůlí se můžeme setkat při tak zvané mentální rezervaci, což
je například vůle při hře, žertu, výuce či představení.6 Dle mého názoru je velice
přesná definice vážného projevu v první větě rozsudku Nejvyššího soudu 30 Cdo 2781/99,
který se zabýval odstoupením od smlouvy o prodeji automobilu: ,,Na existenci vážné
vůle k právnímu úkonu lze usoudit z objektivních skutečností, za nichž byl učiněn, 
a sice, byl-li učiněn způsobem a za okolností, které nevzbuzují pochybnosti, že subjekt
projevující vůli zamýšlel přivodit právní účinky, které zákon s takovým projevem vůle
spojuje. Nevážnost vůle jednajícího je zpravidla zřejmá u projevu vůle učiněného žer-
tem, zjevnou nadsázkou, při hře, na jevišti. Pokud vzniknou pochybnosti o vážnosti
vůle, je třeba posuzovat konkrétní okolnosti případu; na jejich podkladu a z hlediska
jejich vzájemných souvislostí pak učinit příslušný závěr. Usuzovat na splnění základních
náležitostí právního úkonu, včetně jeho vážnosti, lze jen podle okolností, za nichž byl
aktuálně učiněn.”7 Takováto vůle by tedy měla být vážná, prostá omylu a nepředstíraná.

V praxi se ovšem setkáváme s různými případy předstíraného jednání. Jako zvláštní
případ můžeme uvést tzv. simulaci neboli vědomý nesoulad mezi vůli vnitřní a vůlí
projevenou. S takovouto simulaci se můžeme například setkat při vícestranných jed-
náních, a to u obou smluvních stran. Jde o uzavření smlouvy, přičemž se účastníci pro-
jevu vůle předem dohodnou, že smlouva má vyvolat pouze zdání. K jejímu naplnění
ovšem fakticky nedojde. Simulace se však velmi často přechyluje k disimulaci, což je
právní jednání, které spočívá také v nesouladu vůle vnitřní s vůli projevenou,
avšak cílem je právě zastřít simulovaným právním jednáním jiné právní jednání,
které je již myšleno vážně. Jedná se o případ, kdy strany uzavřou např. dvě smlou-
vy, s tím, že jedna je předstíraná a druhá je vážná, ovšem tajná. Disimulovaný pro-
jev vůle však zůstává v platnosti, ovšem pouze za podmínky, když se svým obsahem
nebo účelem nepříčí zákonu, ani jej neobchází a že se ani nijak nepříčí zájmům spo-
lečnosti.8

Ustanovení § 583 – 585 dále stanoví, že vůle musí být prostá omylu. Každý omyl se
ale dále dělí na podstatný (t.j. takový, který má pro právní jednání zásadní význam)
a nepodstatný (t.j. týkající se vedlejších okolností). Omylem podstatným rozumíme
omyl in corpore, in qualitate, in persona, in negotio (t.j. omyl v předmětu, v kvalitě
plnění, v osobě a v jednání samém).

Třetí skupinou je projev vůle. Tak jako skupiny předešlé i projev musí splňovat určité
náležitosti a to tím, že musí být určitý, srozumitelný a také musí mít náležitou formu.
Určitost spočívá především v jeho jednoznačnosti. Za jednoznačné jednání můžeme
spolehlivě a také bez pochybností vyvodit o co se jedná, čeho se týká, co je jejich
předmětem. Za neurčité jednání se považuje jednání takové, jehož obsah nelze zjis-
tit ani výkladem (ust. § 553).

Srozumitelnost teorie dále dělí na srozumitelnost absolutní (srozumitelné pro každého)
a relativní (srozumitelné pouze pro někoho). Dle ust. § 553 je jen absolutní nesrozu-
mitelnost právně relevantní a jen taková sebou nese právní následky.

V ustanovení § 553 odst. 2 je stanoveno, že „Byl-li projev vůle mezi stranami doda-
tečně vyjasněn,nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od

Vážnost vůle

Předstírané jednání

Projev vůle
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počátku.“ To znamená, že nedostatečná určitost, popřípadě nedostatečná srozumitel-
nost právního jednání může být stranami vyjasněna a tím se závada zhojí.

Forma právního jednání stojí na zásadě bezformálnosti právního jednání, tzn., že
každý má právo si svobodně zvolit formu pro své právní jednání, pokud není zákonem
anebo dohodou smluvních stran stanoveno jinak (ust. § 559). Rozeznáváme tedy tři
formy, a to ústní, písemnou a přísně písemnou, což je forma veřejné listiny (ust. § 559
a násl., a ust. § 567 a násl.)

Poslední skupinou je předmět. Jednoduše řečeno, předmětem právního jednání se
rozumí to, čeho se právní jednání týká. To čeho se dotýkají jednotlivá práva a povin-
nosti založené právním jednáním. Mezi náležitosti takového předmětu řadíme možnost
a nedovolenost.

Za možnost předmětu právního jednání se rozumí především plnění, které má být
po skytnuto na základě např. smlouvy, a zda-li je fyzicky a objektivně možné. Nej čas -
tějším příkladem fyzicky a objektivně nemožného plnění je například ”modré z nebes“.
Nedovoleností předmětu právního jednání se rozumí takové plnění, které je zákonem
vyloučeno. Jako příklad můžeme uvést ust. § 111 a ust. § 112, který stanoví, že před-
mětem majetkového právního jednání nesmí být lidské tělo, jeho části, a to co z lid-
ského těla pochází.

Právní jednání lze třídit dle různých kriterií. Ovšem rozlišení je v mnoha případech ne-
ostré a stává se, že určité jednání lze jen velmi stěží zařadit do té či oné kategorie.
Za naprosto základní třídy považuji (mimo jiné) jednání onerózní (úplatné) a lukrativní
(bezúplatné); právní teorie dále rozeznává jednání smíšená tzv. varia. Při onerózním
jednání si dá jednající strana od strany druhé slíbit vzájemné plnění (ekvivalentní pl-
nění). Naproti tomu v jednání lukrativním není přislíbeno žádné protiplnění.

Další poměrně důležitou třídou je právní jednání synallagmatické (zakládají vzájem-
nou povinnost stran plnit, a to podmíněně) a asynallagmatické. 

NOZ zná dva instituty a to neúměrné zkrácení (laesio enormis) a lichvu. Tímto se do-
savadní pohled na nerovné smlouvy mění. Neúměrné zkrácení, nebo také zkrácení
přes polovic, je institutem právní ochrany slabší strany, před jednáním, které by je
bezdůvodně zkracovalo na jejich právech (ust. § 1793 a násl.). Zde spatřujeme určitý
amorální prvek, jelikož protiplnění nedosahuje potřebné míry ekvivalence.

Oproti tomu lichevní (užerné) chování má podobu zneužití tísně, nezkušenosti, rozu-
mové slabosti, rozrušení, popřípadě lehkomyslnosti druhé strany a dá tak sobě či ji-
nému poskytnout určité plnění, které je v hrubém nepoměru k plnění vlastnímu. Zde
je třeba upozornit, že pro podnikatele platí odchylná pravidla, tzn., že podnikatel ne-
může této shovívavosti ze strany zákonodárce využit.9

V závěru považuji za vhodné si uceleně shrnout informace, obsažené v tomto článku.
Modernizace soukromého práva v České republice zavedla mnoho změn. Ať pozitivních,
či negativních. NOZ se tak hlásí k diskontinuitě s předešlou právní úpravou a zavádí
nové moderní pojetí právního úkonu, které lépe vyhovuje nejen jazykové stránce
věci. Právním úkonem/jednáním se rozumí takové chování osoby, které je schopno vy-
volat právní následky. Důležitým aspektem právního úkonu/jednání jsou jeho náleži-
tosti, a to subjekt, vůle, projev a předmět.

Za hlavní změny můžeme jednoznačně uvést odstranění duality závazkových vztahů (tzn.,
že závazky jako takové již nejsou upraveny jak v právu občanském a obchodním, ale již
jednotně jako celek) a také preferenci relativní neplatnosti před neplatností absolutní.
NOZ zrušil vícero právních předpisů a nahradil je. Pro příklad můžeme uvést Obchodní zá-
koník anebo Zákon o rodině. Tímto nová kodifikace plní svou integrační úlohu a stává se
tak všeobecným právem soukromým, určitou obecnou platformou pro právo soukromé.

Předmět právního
jednání

Dva nové instituty

Sumarizace
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Oblasť súkromného práva v Českej republike prešla zásadnou zmenou spočívajúcou
v úplnej rekodifikácii tamojšieho občianskeho práva. Pôvodný zákon č. 40/1964 Sb.
Občanský zákonník od 1. januára 2014 v prostredí Českej republiky prestal byť účin-
ným. Podobná zásadná zmena by mala nastať aj v právnom prostredí Slovenskej repu-
bliky. O rekodifikácií občianskeho práva na Slovensku prebiehajú intenzívne plány
a rozhovory na viacerých odborných úrovniach. V súčasnosti však na Slovensku aj na-
ďalej platí a je účinný zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej
len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“). Do dnešného dňa ho poslanci Národnej rady SR
novelizovali viac ako 50 krát. V pokračujúcom texte Vás najskôr oboznámime s teo re -
tic kými základmi pripravovanej rekodifikácie a neskôr konkrétne s platnou právnou
úpra vou, odlišnosťami a všeobecnou komparáciou inštitútu právnych úkonov v zmysle
platnej úpravy v Slovenskej republike. 

Základom rekodifikácie civilného práva na Slovensku je Legislatívny zámer Ob čian -
ske ho zákonníka (ďalej len „legislatívny zámer“ alebo „zámer“). Tvorí konečný ideo-
vý základ a oficiálny záväzný rámec pre bližšie rozpracovanie paragrafového znenia
nového zákonníka. Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka bol Vládou Slovenskej
republiky schválený už 14. januára 2009.10 Práce na paragrafovom znení priebežne po-
kračujú, konkrétny časový rámec, kedy možno očakávať predloženie návrhu nového
Občianskeho zákonníka do Národnej rady SR na schválenie zatiaľ nie je známy.

Podobne ako „Nový občanský zákonník č. 89/2012 Sb.“, by aj rekodifikovaný OZ v Slo -
ven skej republike mal byť systematicky odlišný a odrážať moderné trendy súkromného
práva spolu so zásadou evolutívnosti. 

Ako uvádza text zámeru, v súčasnom Občianskom zákonníku absentujú mnohé závažné
obsahové otázky, respektíve sú nedostatočne zakomponované. Vnútorná konzisten-
cia, obsahová a logická nadväznosť jednotlivých častí je podľa zámeru tiež značným
problémom. Z hľadiska rozsahu a účelu nášho prvého článku popisujúceho odlišnosti
platnej úpravy na Slovensku a novej úpravy v Českej republike zameraného prioritne
na konkrétne inštitúty, považujeme vo vzťahu k systematike za dostačujúce uviesť, že
pripravovaný Občiansky zákonník by mal obsahovať odstránenie súčasnej nejednotnos-
ti, roztrieštenosti a zakomponovať mnohé nové, respektíve aktualizované inštitúty,
zjednotiť rodinnoprávnu a obchodnoprávnu matériu priamo do ustanovení nového
Občianskeho zákonníka, pričom v Obchodnom zákonníku sa plánuje ponechať vý-
lučne úprava obchodných spoločností. 

Významným inštitútom občianskeho práva hmotného je problematika právnych skutoč -
ností a právnych úkonov. V českej časti nášho článku prinášajúcej pohľad na nový český
Občiansky zákonník je možné vidieť komplexnejší pohľad na právne úkony na rozdiel
od súčasnej slovenskej úpravy. Náš právny poriadok operuje výlučne s poj mom
právny úkon, ktorý je od doby, kedy došlo k jeho definovaniu zákonom 40/1964 Zb.,
nezmenený. Na rozdiel od novej českej právnej úpravy, slovenský Občiansky zá-
konník prostredníctvom ust. § 34 priamo definuje právny úkon ako prejav vôle
smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré práv-
ne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Konanie subjektu, ktoré uvedenej definícii
nezodpovedá, sa nepovažuje za právny úkon, a teda riešenie jeho platnosti alebo ne-
platnosti nie je v takom prípade relevantné. Nový český Občiansky zákonník právny
úkon nedefinuje. Napriek uvedenej skutočnosti, zámer počíta so zachovaním pred-
metnej koncepcie právneho úkonu vrátane definičného vymedzenia. V tomto smere
bude odlišnosť oboch právnych úprav zachovaná.

Základ rekodifikácie
na Slovensku

Rozdiely v ponímaní
právneho úkonu
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Ako uvádzame v prvej časti nášho článku, právna skutočnosť ako všeobecný pojem nie
je nijakým spôsobom legálne zakotvený v nových ustanoveniach českého zákonníka
ani v platných ustanoveniach slovenského zákonníka. Tento pojem sa do budúcnosti
takisto neplánuje zakomponovať v zmysle jeho priamej definície.

Podľa platného právneho stavu u nás, prejav vôle ako základný znak právneho úkonu
možno urobiť konaním alebo opomenutím, a to výslovne alebo akýmkoľvek pochybnosti
nevzbudzujúcim spôsobom. Môže ním byť napríklad súhlasné pokývanie hlavou, poda-
nie ruky ako znak ohlasu, a podobne. V tomto smere sú nová česká právna úprava
a aktuálna slovenská, rovnaké. Formy konania spočívajúce v istej činnosti (facere),
daní (dare) a opomenutia spočívajúce v zdržaní sa (ommitere), nekonaní (non facit),
str pe ní (patti) vychádzajú v zásade z rímskeho práva, a sú preto v oboch právnych
poriadkoch totožné. 

Právne úkony vyjadrené slovami je potrebné vykladať nielen podľa ich jazykového vyja -
drenia, ale aj podľa vôle toho, kto právny úkon urobil ak táto vôľa nie je v rozpore
s jazykovým prejavom. Zakotví sa aj ďalšia zásada, že prejav vôle, ktorý obsahuje
výraz pripúšťajúci rôzny výklad, treba pri pochybnostiach vykladať na ťarchu stra-
ny, ktorá ako prvá tento výraz použila.

Pokiaľ ide o konkludentný prejav vôle, výklad súčasného znenia nášho Občianskeho zá-
konníka spolu s judikatúrou potvrdzuje, že mlčanie možno považovať za prejav vôle,
avšak len za splnenia predpokladu, že s určitosťou možno usudzovať, že mlčaním bola
prejavená vôľa určitého obsahu. Ide o stotožnenie sa so všeobecne prijímanou zása-
dou, kto mlčí, nemožno takéto konanie automaticky ponímať ako súhlas. 

Podľa legislatívneho zámeru sa však po rekodifikácii mlčanie nebude považovať za
prejav vôle, a to vtedy, ak niekto neodpovie na návrh, hoci bol upozornený na to,
že mlčanie bude on považovať za súhlas. Toto ustanovenie je zamerané na ochranu
spotrebiteľov proti neobjednaným zásielkam, ktoré sa mnohým občanom doručujú.
Toto ustanovenie je v súlade s európskymi smernicami o ochrane spotrebiteľov. Ide
o ideovú charakteristiku, výslovné znenie bude predmetom konkrétneho ustanovenia
rekodifikovaného Občianskeho zákonníka. 

Problematika vzniku, zmeny a zániku práv alebo povinností viazaných na splnenie
možných podmienok ostala v pôvodnej podobe v novom českom Občianskom zákonníku,
pričom zákonodarca v Slovenskej republike v tomto smere podobne neplánuje žiadne
výrazné zmeny. 

Z legislatívneho zámeru vyplýva, že rekodifikovaný slovenský Občiansky zákonník bude
ďalšími zmenami v právnych úkonoch reagovať na súčasnú prax, v ktorej sa najmä
v obchodnom styku používajú rôzne mechanické a elektronické prostriedky, ktorými sa
vykonávajú právne úkony, ako aj na možnosť urobiť podpis elektronickou formou.
Zohľadnená pritom bude úprava Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/31/ES
o niektorých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, najmä elektronic-
kého obchodu.

Je potrebné opäť obrátiť pozornosť na pojmové znaky právnych úkonov. V prvej čas-
ti nášho článku sú tieto znaky sčasti vysvetlené, preto druhá časť článku prinesie ich
prezentovanie v stručnej forme. V zásade možno povedať, že z pohľadu právnej teórie
rozdiely medzi českým a slovenským ponímaním neexistujú. Subjekt, vôľa, prejav vôle
a predmet sú základnými pojmovými znakmi. Pod niektoré z nich je možné subsumovať
aj zameranie prejavu vôle a uznanie prejavu vôle právnym poriadkom. Po ní ma nie sub-
jektu možno stotožniť s českým ponímaním uvedeným v prvej časti nášho článku a sa mo  -
zrejme aj v zmysle ust. § 8, § 9 a § 10 Občianskeho zákonníka (plnoletosť, svojprávnosť).

Vôľa ako ďalší obligatórny pojmový znak, ktorým sa právny úkon riadi je vyjadrená
pro stredníctvom ust. § 37 Občianskeho zákonníka. Vôľa ako interný psychický vzťah

Právny úkon 
a prejav vôle

Znaky právneho
úkonu

Vôľa
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subjektu k zamýšľanému následku nie je externe zrejmá sama osebe. Objektivizácia
vôle je vyjadrená jej vonkajším prejavom. Práve ten je legálne upravený v pred met -
nom ustanovení, podľa ktorého je potrebné právny úkon urobiť slobodne a vážne, urči te
a zrozumiteľne. V opačnom prípade nemožno hovoriť o platnom právnom úkone.
Základom je tiež význam právneho úkonu. Musí byť nepochybný, čo je pre jeho plat-
nosť postačujúce. Preto prípadné nejasnosti a chyby v jeho písomnom prejave nie sú
relevantné. 

Právny úkon nie je urobený slobodne, ak účastník právneho úkonu koná pod nedovo-
leným nátlakom zo strany druhého účastníka, prípadne zo strany tretej osoby, ak
o tejto skutočnosti druhý účastník mal vedomosť a túto skutočnosť využil. Podoby do-
nútenia poznáme dve, a to (1) fyzický nátlak vnímaný ako priame fyzické donútenie,
ktorým vôľu konajúceho nahradí donucovateľ, a (2) protiprávnu vyhrážku, kedy je ko-
najúci k aktivite donútený prostredníctvom psychického nátlaku. 

Pokiaľ sa vrátime k prejavu vôle, základom je zrozumiteľnosť. Ak je obsah právneho
úkonu vyjadrený natoľko nejasne, že ho nemožno vyložiť ani podľa jazykového vyjadre-
nia, spôsobu slovného vyjadrenia, významu prejaveného konania, a podobne, hovoríme
o nezrozumiteľnosti právneho úkonu a teda nedostatku v prejave vôle. Prejav vôle
navonok sme v predošlom texte už prezentovali, a je teda v zmysle právnej teórie buď
výslovný, čiže adresátovi prednesený priamo, alebo konkludentný, ktorý síce nie je
vy jadrený priamo, ale vzhľadom na všetky okolnosti konkrétnej situácie ide o vy ja dre -
nie vôle konajúceho, ktorou vyjadruje svoj postoj. Určitosť a jednoznačnosť prejavu
vôle sú tiež podstatnými náležitosťami prejavu vôle. Pre ich vysvetlenie odkazujeme
na prvú časť článku.

V súvislosti s prejavom vôle je potrebné spomenúť aj jeho vážnosť, a teda vážnosť
právneho úkonu ako takého. Vážnosť absentuje v prípade, ak vôľu prejavujúci sub-
jekt nezamýšľal (žart, a podobne) svojim konaním vyvolať právne následky, ktoré by
v opačnom prípade nevyhnutne nastali. Nedostatok vážnosti prejavu vôle je daný tým,
že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, a ak by aj existovala,
tak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. K takýmto prejavom vôle patria predo-
všetkým úkony urobené pri vyučovaní, pri hre, a podobne. V zásade je taký právny
úkon neplatný, avšak je potrebné brať do úvahy aj ochranu dobromyseľnosti dru-
hej osoby. Ak by jej totiž so zreteľom na individuálne okolnosti situácie nebolo ani
nemohlo byť zrejmé, že prejav vôle konajúceho nie je vážny, taký právny úkon sa
musí vykladať ako platný. Ako Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku
č. 2 Cdo 99/2009 uviedol: „vôľa je vážna, ak konajúci, ktorý vôľu prejavil, mal úmy-
sel (chcel) svojím úkonom dosiahnuť taký právny následok, ktorý sa s vykonaním da-
ného úkonu spája.“

Nesmieme opomenúť tiež predmet právneho úkonu, a to jeho (1) možnosť, (2) ne-
dovolenosť, (2) rozpor so zákonom, (3) obchádzanie zákona, (4) rozpor s dobrými
mravmi alebo (5) nezákonná forma. Možnosť už zo svojho názvu značí obsah myšlienky.
Rozumieme tým samotnú možnosť plnenia obsahu právneho úkonu. O nedovolenosť
právneho úkonu ide vtedy, ak právny úkon svojim obsahom odporuje zákonu (obsah
právneho úkonu je výslovne zakázaný), obchádza ho (obsah právneho úkonu výslovne
neodporuje zákonu, ale jeho dôsledky už áno) alebo je v rozpore s dobrými mravmi
(obsah právneho úkonu je vzhľadom na všeobecné hodnoty nežiaduci). Nezákonnú formu
právneho úkonu možno vnímať ako právny úkon nevykonaný vo forme, ktorú zákon pre
určité prípady vyžaduje (napríklad notárska zápisnica, a iné), respektíve nedostatok
vyžadovanej formy (absencia podpisu). V súčasnom znení Občianskeho zákonníka mož-
no uvedené skutočnosti vnímať prostredníctvom ust. § 39 a § 40. 

Absencia uvedených náležitostí a pojmových znakov je podľa aktuálne platného stavu
na Slovensku sankcionovaná absolútnou neplatnosťou právneho úkonu. V Českej re-
publike je po novom, naopak, konanie bez prítomnosti uvedených znakov, ponímané
ako ničotné, neexistujúce. 

Predmet právneho
úkonu

Prejav vôle

Neplatnosť
právneho úkonu
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Návrh nového Občianskeho zákonníka už podľa legislatívneho zámeru počíta s absolútnou
neplatnosťou tiež len výnimočne (rozpor so zákonom, obchádzanie zákona a rozpor
s dobrými mravmi). Je preto možné domnievať sa, že v tomto smere bude rekodi-
fikovaná podoba rovnaká ako nové české znenie. 

Dva nové inštitúty v českom rekodifikovanom občianskom zákonníku, neúmerné skrá-
tenie a úžeru, legislatívny zámer neobsahuje. Napriek tomu však dňa 1. apríla 2014 došlo
k prijatiu novely Občianskeho zákonníka, ktorou sa v tomto smere právne upravila úžera
v súvislosti s právnymi úkonmi. O tejto zmene sme Vás informovali v poslednom vydaní
nášho bulletinu v príslušnom článku: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/5184-novela-obcianskeho-zakonnika.

Aktuálne platné dôsledky nedodržania náležitostí právneho úkonu počítajú s dvoma
druhmi neplatnosti, s (1) absolútnou alebo (2) s relatívnou neplatnosťou a (3) s mož -
nos ťou odstúpenia od právneho úkonu s tým, že sa v prevažujúcej miere bude uplat-
ňovať relatívna neplatnosť. Rekodifikovaný Občiansky zákonník doplnení a upresnení
v súčasnosti platnú právnu úpravu odporovateľnosti právnych úkonov, ktorými boli
ukrátené záujmy veriteľa ako jeden z právnych následkov vadnosti právnych úkonov.

Špecifická právna úprava zmlúv, náležitosti a proces ich vzniku sa na rozdiel od do -
terajšej úpravy zakotví do všeobecnej časti záväzkového práva. Osobitne sa upra ví
zodpovednosť za škodu toho, kto neplatnosťou právneho úkonu spôsobil škodu, ktorú
utrpel druhý subjekt, s odkazom na úpravu v príslušnej časti Občianskeho zákonníka.

Z uvedených skutočností by v istom zmysle bolo možné na prvý pohľad hovoriť v prí -
pa de problematiky právnych úkonov o podobnosti aktuálnej slovenskej právnej úpravy
a novej českej. Nie je to však tak, nakoľko nový český Občiansky zákonník nepokračuje
a výslovne sa nesnaží nadviazať na predošlé znenie pôvodného zákonníka, ktorý zatiaľ
platí na Slovensku. Z legislatívneho zámeru je zrejmé, že plán rekodifikácie občian-
skeho práva hmotného, pokiaľ ide o právne úkony, sa nesie v podobnom duchu ako
v Českej republike.

V závere prvej časti nášho článku uvádzame, že v prostredí Českej republiky došlo pri-
ja tím rekodifikovaného občianskeho zákonníka k zrušeniu tamojšieho Obchodného zá-
konníka a Zákona o rodine. Rovnaké plány sú aj na Slovensku.

Týmto našim úvodným článkom si dovoľujeme začať sériu článkov venovaných proble-
matike rekodifikovaného českého občianskeho práva hmotného. Nakoľko došlo k po -
mer ne značnému množstvu zmien, ktoré nie je možné obsiahnuť v jednom článku,
o nie ktorých vybraných významných zmenách Vás budeme prostredníctvom nášho špe-
ciálneho vydania bulletinu Pro Bono informovať priebežne. 

2. Platný slovenský Občiansky zákonník 
a právne úkony
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou Čarnogurský ULC ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný 
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvo-
dzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.

Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako 
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martin Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Davida Povalu: povala@ulclegal.com.
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