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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.7 (2010)verze 1.7 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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„„Zaměřuj svou pozornost k tomu, Zaměřuj svou pozornost k tomu, 


co je podstatou každé slovem označené co je podstatou každé slovem označené 


činnosti nebo zásady nebo věci.“činnosti nebo zásady nebo věci.“


Marcus Aurelius,Marcus Aurelius, Hovory k sobě.Hovory k sobě.
Praha 1969, s. 106. Překl. Praha 1969, s. 106. Překl. Kuthanův.Kuthanův.
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. účel výkladuúčel výkladu


2.2. právní hermeneutika a právně právní hermeneutika a právně 


hermeneutické myšleníhermeneutické myšlení


3.3. výkladové (interpretační) právovýkladové (interpretační) právo


4.4. výklad právních úkonů a jeho pravidlavýklad právních úkonů a jeho pravidla


5.5. výklad právního řádu a jeho metodyvýklad právního řádu a jeho metody


6.6. výklad právních rozhodnutívýklad právních rozhodnutí
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DEN ZVÍŘAT   DEN ZVÍŘAT   


V zoo vyhlásili na V zoo vyhlásili na Den zvířatDen zvířat volný vstup volný vstup 


návštěvníkům se zvířecím příjmením.návštěvníkům se zvířecím příjmením.


Přišla paní Přišla paní SlavíkováSlavíková s vnoučaty, pan s vnoučaty, pan 


KrálíčekKrálíček s paní, přišli s paní, přišli SovoviSovovi aj.aj.


Volného vstupu se domáhal pan Volného vstupu se domáhal pan Voháňka.Voháňka.


Nechtěli ho však zdarma vpustit.Nechtěli ho však zdarma vpustit.
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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DEVÍZADEVÍZA


„Právo není text!“„Právo není text!“
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Text právního předpisu, Text právního předpisu, 


text právního úkonu text právního úkonu 


nebo text právního rozhodnutínebo text právního rozhodnutí


je je pouze východiskem pouze východiskem pro pro zjištěnízjištění


účeluúčelu a a obsahuobsahu právní normyprávní normy


nebo závazku.nebo závazku.
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


(…) naprosto neudržitelným momentem používání práva(…) naprosto neudržitelným momentem používání práva


je jeho aplikace vycházejí pouze z jeho jazykovéhoje jeho aplikace vycházejí pouze z jeho jazykového


výkladu.výkladu.


Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se 


k aplikované právní normě. Je pouze východiskem k aplikované právní normě. Je pouze východiskem 


pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu 


(k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako je logický (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako je logický 


a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.).      a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.).      
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Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si,Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si,


a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, 


smysl a účel právní normy, smysl a účel právní normy, 


činí z práva nástroj odcizení a absurdity.činí z práva nástroj odcizení a absurdity.


Nál. ÚS z 17. 12. 97 sp. zn. Pl. ÚS 33/97,Nál. ÚS z 17. 12. 97 sp. zn. Pl. ÚS 33/97,


č. nál. 163 Sb. n. a usn., sv. 9, vyhl. pod č. 30/98 Sb.č. nál. 163 Sb. n. a usn., sv. 9, vyhl. pod č. 30/98 Sb.
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Právní úkon je neurčitý (Právní úkon je neurčitý (§§ 37 odst. 2 ObčZ) tehdy,37 odst. 2 ObčZ) tehdy,


jestliže srozumitelně vyjádřený obsah má takovéjestliže srozumitelně vyjádřený obsah má takové


věcné nedostatky, věcné nedostatky, 


že je nelze překlenout ani výkladem že je nelze překlenout ani výkladem 


podle podle §§ 35 odst. 2 ObčZ.35 odst. 2 ObčZ.


Rozs. NS sp. zn. 2 Cdon 257/97Rozs. NS sp. zn. 2 Cdon 257/97


Práv. rozhl. 1998/7Práv. rozhl. 1998/7
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JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3


Základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, kterýZákladním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který


nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, kterýnezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který


neplatnost smlouvy zakládá, jsouneplatnost smlouvy zakládá, jsou--li možné oba výklady.li možné oba výklady.


Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran,Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran,


povaha soukromého práva a s tím spojená společenská povaha soukromého práva a s tím spojená společenská 


a hospodářská funkce smlouvy.a hospodářská funkce smlouvy.


Není ústavně konformní a je v rozporu s principy právního státuNení ústavně konformní a je v rozporu s principy právního státu


taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují výklad vedoucí taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují výklad vedoucí 


k neplatnosti smlouvy, před výkladem neplatnost smlouvyk neplatnosti smlouvy, před výkladem neplatnost smlouvy


nezakládajícím.nezakládajícím.
Nál. ÚS z 14. 4. 05 sp. zn. I. ÚS 625/03Nál. ÚS z 14. 4. 05 sp. zn. I. ÚS 625/03
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PRÁVNÍ VĚDAPRÁVNÍ VĚDA


 Metodická a systematická Metodická a systematická k právnímuk právnímu


dobru dobru (spravedlnosti)(spravedlnosti) zacílenázacílená


1.1. tvorbatvorba (kreace) práva(kreace) práva


2.2. výkladvýklad (interpretace) práva(interpretace) práva


3.3. používánípoužívání (aplikace) práva v situacích(aplikace) práva v situacích


vč. dokazování (argumentace)vč. dokazování (argumentace)
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 Paradigma Paradigma (model, vzorec) (model, vzorec) právovědného právovědného 


myšlenímyšlení


 vědecká vědecká metodametoda, právní, právní principy principy a právnía právní normynormy


např. vědecké metody právně výkladovénapř. vědecké metody právně výkladové





 teoretický teoretický systémsystém práva a právní práva a právní vztahyvztahy


např.např. právní vztahy jako forma společenských,právní vztahy jako forma společenských,


zejm. výrobních, vztahů zejm. výrobních, vztahů 


viz marxistickoviz marxisticko--leninská obecná teorie státu a právaleninská obecná teorie státu a práva
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DUCH A LITERA ZÁKONADUCH A LITERA ZÁKONA


 Duch zákonaDuch zákona


=  vystižení =  vystižení podstatypodstaty a a přirozenéhopřirozeného


smyslusmyslu nehmotné právní normy;  nehmotné právní normy;  


vyjeví se vyjeví se výklademvýkladem


 Litera zákonaLitera zákona


=  písemné =  písemné vyjádřenívyjádření účelu a obsahuúčelu a obsahu


nehmotné právní normy; nehmotné právní normy; 


hmotně zachycené formou zákonahmotně zachycené formou zákona
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ÚČEL VÝKLADUÚČEL VÝKLADU


 Quid iuris?Quid iuris?
odstranění odstranění pochybnostípochybností o právu o právu 


zjištění, co platí     zjištění, co platí      vědecký poznatekvědecký poznatek


=  právní názor=  právní názor


 PotvrzeníPotvrzení, nebo , nebo vyvrácenívyvrácení víceznačných víceznačných 


výkladových výkladových domněnekdomněnek; ; buď dluží, nebo nebuď dluží, nebo ne


 Vyjevení práva z nosiče, jímž je vyjádřenoVyjevení práva z nosiče, jímž je vyjádřeno


např. z právního předpisunapř. z právního předpisu
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PRÁVNÍ HERMENEUTIKAPRÁVNÍ HERMENEUTIKA


 Interpretandi scientiaInterpretandi scientia


HermesHermes =   posel (tlumočník) bohů=   posel (tlumočník) bohů


=   =   umění výkladu právaumění výkladu práva


 sjednocování práva sjednocování práva jednotnýmjednotným výklademvýkladem


=   součást obecné hermeneutiky=   součást obecné hermeneutiky


 Předmětem zejm. právní text Předmětem zejm. právní text 


 Hermeneutická orientace právní vědyHermeneutická orientace právní vědy


 pojmypojmy porozumění, význam, intencionalitaporozumění, význam, intencionalita
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 Výkladová pravidlaVýkladová pravidla


1.1. právně právně normativní, normativní, např. zákonnánapř. zákonná


 právní řádprávní řád


2.2. vědeckyvědecky normativní, normativní, viz výkladovéviz výkladové


právní doktrínyprávní doktríny


 vědecký řádvědecký řád
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ZNAKY PRÁVNĚ ZNAKY PRÁVNĚ 


HERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍHERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍ


1.1. vědomé uznávání vědomé uznávání přirozenosti přirozenosti 


subjektivníchsubjektivních lidských práv bez ohledu lidských práv bez ohledu 


na politickou dohodu, a to s vyvozením na politickou dohodu, a to s vyvozením 


jejich přirozeného jejich přirozeného zdrojezdroje


2.2. instrumentální používání ústavně instrumentální používání ústavně 


chráněných lidských práv a svobodchráněných lidských práv a svobod


3.3. logické a rétorické operace s logické a rétorické operace s právními právními 


principyprincipy







24





4.4. poměřovánípoměřování střetnuvších se subjektivních střetnuvších se subjektivních 


práv, svobod nebo všeobecně sdílených doberpráv, svobod nebo všeobecně sdílených dober


srv. Test poměrnosti cíle a prostředkusrv. Test poměrnosti cíle a prostředku


5.5. soudcovské aj. soudcovské aj. dotvářenídotváření psaného práva psaného práva 


obsahem otevřených právních pojmů, obsahem otevřených právních pojmů, srv. dobré srv. dobré 


mravy, veřejná morálka, veřejný pořádekmravy, veřejná morálka, veřejný pořádek


6.6. zvažování zvažování okolností okolností konkrétního případu konkrétního případu 


(právní kontextualismus), a to:(právní kontextualismus), a to:


a.a. skutkových nebo právníchskutkových nebo právních


b.b. polehčujících nebo přitěžujícíchpolehčujících nebo přitěžujících
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SOUDCOVSKÝ SLIBSOUDCOVSKÝ SLIB


A KÁRNÉ PROVINĚNÍA KÁRNÉ PROVINĚNÍ


 Soudcovský slibSoudcovský slib výkladuvýkladu právního řádu podleprávního řádu podle


nejlepšího vědomí a svědomí          nejlepšího vědomí a svědomí          §§ 62/1 z. č. 6/02 Sb.62/1 z. č. 6/02 Sb.


 Soudcovská povinnostSoudcovská povinnost výkladuvýkladu zákona zákona 


podle nejlepšího vědomí a svědomí                 podle nejlepšího vědomí a svědomí                 §§ 79/179/1


=   =   ii „nejlepší“ „nejlepší“ vědomí výkladových metodvědomí výkladových metod


 Soudcovské kárné proviněníSoudcovské kárné provinění vadného výkladu vadného výkladu 


(skutková podstata překrucování práva)             (skutková podstata překrucování práva)             §§ 8787


=   porušení veřejnoprávní povinnosti=   porušení veřejnoprávní povinnosti
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ZDROJE VÝKLADUZDROJE VÝKLADU


 JudikaturaJudikatura


1.1. rozhodnutí rozhodnutí běžnéběžné


2.2. rozhodnutí rozhodnutí výkladovévýkladové o o autentickémautentickém výkladuvýkladu


dřívějšího rozhodnutí, dřívějšího rozhodnutí, např. ESLP, SD ESnapř. ESLP, SD ES


 Právní vědaPrávní věda


např. komentáře k předpisům;  např. komentáře k předpisům;  neplatí rčení,neplatí rčení,


„kde začíná právní problém, končí komentář“„kde začíná právní problém, končí komentář“


dogmatická exegese  =  rozborový souddogmatická exegese  =  rozborový soud
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DRUHY VÝKLADUDRUHY VÝKLADU


1.1. vlastní vlastní (autentický); (autentický); např. výklad např. výklad vlastníchvlastních rozhodnutí rozhodnutí 


ESLP a SD ES;ESLP a SD ES; závazný právní formou rozhodnutízávazný právní formou rozhodnutí


2.2. soudnísoudní při používání práva soudem; při používání práva soudem; 


závazný jak je závazné rozhodnutí, jinak působí závazný jak je závazné rozhodnutí, jinak působí 


argumentační přesvědčivostíargumentační přesvědčivostí


3.3. doktrinárnídoktrinární; ; např. vědecké komentáře,např. vědecké komentáře,


působí argumentační přesvědčivostípůsobí argumentační přesvědčivostí


4.4. služebníslužební; ; viz státní službu;viz státní službu; služebně závazný pokynslužebně závazný pokyn
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CO JE VYKLÁDÁNO?CO JE VYKLÁDÁNO?


1.1. projev vůleprojev vůle v soukromém právu (soukromoprávní v soukromém právu (soukromoprávní 


úkon), úkon), např. nájemní smlouva nebo její výpověďnapř. nájemní smlouva nebo její výpověď


2.2. soukromoprávní normasoukromoprávní norma


i.i. výklad mezinárodní smlouvy výklad mezinárodní smlouvy 


ii.ii. výklad právního předpisu, výklad právního předpisu, např. o. z.např. o. z. aj.                  aj.                  


iii.iii. výklad jiných zdrojů práva soukromého výklad jiných zdrojů práva soukromého 


např. obyčejů, obchodních zvyklostínapř. obyčejů, obchodních zvyklostí


3.3. právní rozhodnutíprávní rozhodnutí (veřejnoprávní úkon) (veřejnoprávní úkon) 


ve věci soukromoprávní, ve věci soukromoprávní, např. o škodním právu např. o škodním právu 
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Obsah plné moci je předmětem interpretace Obsah plné moci je předmětem interpretace 


podle ustanovení o výkladu právních úkonů.podle ustanovení o výkladu právních úkonů.


Rozs. NS sp. zn. 22 Cdo 870/00Rozs. NS sp. zn. 22 Cdo 870/00


Práv. rozhl. 2002/3Práv. rozhl. 2002/3
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2. ČÁST2. ČÁST


OBECNĚ O VÝKLADU OBECNĚ O VÝKLADU 


SOUKROMOPRÁVNÍCH ÚKONŮSOUKROMOPRÁVNÍCH ÚKONŮ
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VĚDECKÉ METODY VĚDECKÉ METODY 


VÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮVÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮ


 Vědecky uznávané metody Vědecky uznávané metody 


1.1. metoda dobré vírymetoda dobré víry


srv. předpoklad dobrověrného právního jednání srv. předpoklad dobrověrného právního jednání 


a ochranu dobré víry adresátaa ochranu dobré víry adresáta


2.2. metoda známého úmyslumetoda známého úmyslu; srv. svobodnou vůli; srv. svobodnou vůli


3.3. metoda mluvnickometoda mluvnicko--jazykovájazyková


4.4. metoda významoslovnámetoda významoslovná (sémantická)(sémantická)


5.5. metoda okolnostnímetoda okolnostní vč. vč. metodymetody historickéhistorické, viz , viz 


dokazování skutku, dokazování skutku, např. následné chování strannapř. následné chování stran
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PŘÍKLADPŘÍKLAD


VÝKLAD SMLOUVY O DÍLOVÝKLAD SMLOUVY O DÍLO


Z textu smlouvy o dílo nebylo patrno,Z textu smlouvy o dílo nebylo patrno,


zda objednatelem grafického logotypu je zda objednatelem grafického logotypu je JosefJosef


Novák,Novák, anebo obchodní společnost anebo obchodní společnost Josef Novák,Josef Novák,


s. r. o.,s. r. o.,


jíž je jíž je Josef Novák Josef Novák jediným jednatelem a jedinýmjediným jednatelem a jediným


společníkem.společníkem.


Nicméně z Nicméně z následného shodného chovánínásledného shodného chování


stran, a to z prohlášení zhotovitele a z uplatněnístran, a to z prohlášení zhotovitele a z uplatnění


práva k užití logotypu práva k užití logotypu Josefem NovákemJosefem Novákem vůči třetívůči třetí


osobě bylo patrno, že objednatelem je osobě bylo patrno, že objednatelem je Josef NovákJosef Novák..
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JAK VYKLÁDAT PRÁVNÍ ÚKON?JAK VYKLÁDAT PRÁVNÍ ÚKON?


 Legální výkladové příkazyLegální výkladové příkazy


=   interpretační =   interpretační donucujícídonucující právní normyprávní normy


=   interpretační právo soukromé =   interpretační právo soukromé i i veřejnéveřejné


 Druhy českých výkladových příkazůDruhy českých výkladových příkazů


1.1. všeobecný občanský všeobecný občanský §§ 35/2, 3 o. z. (35/2, 3 o. z. (§§ 18 zák.18 zák.


práce) jen příkladmopráce) jen příkladmo


 a similea simile obchodní výkladobchodní výklad


 zvláštní zvláštní spotřebitelskýspotřebitelský §§ 55/3 o. z.55/3 o. z.


2.2. zvláštní zvláštní obchodní obchodní §§ 266/1266/1--4 obch. z.4 obch. z.
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VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY 


PRÁVA OBČANSKÉHOPRÁVA OBČANSKÉHO


 Všeobecné příkazyVšeobecné příkazy


1.1. právní úkonprávní úkon slovní slovní 


 přednostněpřednostně dle projevené dle projevené vůlevůle jednajícího jednajícího 


srv. společný úmysl smluvních stransrv. společný úmysl smluvních stran


 jiným způsobem,  jiným způsobem,  a similea simile obchodní příkazyobchodní příkazy


 až až podpůrněpodpůrně dle dle jazykovéhojazykového vyjádřenívyjádření


2.2. právní úkonprávní úkon konkludentníkonkludentní


 obvyklý význam způsobu vyjádření, obvyklý význam způsobu vyjádření, např. rukoudánínapř. rukoudání


 dle vůle jednajícíhodle vůle jednajícího


 ochrana dobré víry adresátaochrana dobré víry adresáta
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 Zvláštní příkaz soukromého práva Zvláštní příkaz soukromého práva 


spotřebitelskéhospotřebitelského


 v pochybnostech o významu  v pochybnostech o významu  


spotřebitelské smlouvy platí výklad spotřebitelské smlouvy platí výklad 


příznivější pro spotřebitelepříznivější pro spotřebitele


(consumer(consumer--friendlyfriendly--manner)manner)


 zásada ochrany slabší stranyzásada ochrany slabší strany
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 PodpůrnéPodpůrné (subsidiární) (subsidiární) přiměřené přiměřené 


použití výkladových příkazů o. z. na:použití výkladových příkazů o. z. na:


 výklad veřejnoprávních smluvvýklad veřejnoprávních smluv


§§ 170 spr. ř.170 spr. ř.
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VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY 


PRÁVA OBCHODNÍHOPRÁVA OBCHODNÍHO


 Zvláštní příkazy Zvláštní příkazy přednostnípřednostní


1.1. známý úmyslznámý úmysl jednajícíhojednajícího


adresátovi byl úmysl znám nebo musel být adresátovi byl úmysl znám nebo musel být 
známznám


2.2. podpůrněpodpůrně dle dle významuvýznamu projevu vůleprojevu vůle


pravidelný význam u adresáta, pravidelný význam u adresáta, 


výraz v obchodním styku dle pravidelnéhovýraz v obchodním styku dle pravidelného


významu v tomto stykuvýznamu v tomto styku


3.3. vždy všechny okolnostivždy všechny okolnosti souvisící s projevem souvisící s projevem 
vůle, a to  vůle, a to  
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i.i. jednání o uzavření smlouvyjednání o uzavření smlouvy


ii.ii. praxe zavedená mezi stranamipraxe zavedená mezi stranami


iii.iii. následné chování strannásledné chování stran


iv.iv. jiné okolnosti, jiné okolnosti, např. nepřijaté návrhynapř. nepřijaté návrhy


PravidloPravidlo: : 


Projev vůle s Projev vůle s významemvýznamem připouštějícím připouštějícím různýrůzný


výkladvýklad je v pochybnostech vykládán k je v pochybnostech vykládán k tíži tohotíži toho, , 


kdo jej jako kdo jej jako první první v jednání použil.v jednání použil.
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PŘÍKLADYPŘÍKLADY


Výrazy např.:Výrazy např.:


„diskotéka“„diskotéka“


„freeware“„freeware“
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MIMOSTÁTNÍ MIMOSTÁTNÍ 


VÝKLADOVÁ PRAVIDLAVÝKLADOVÁ PRAVIDLA


 Zásady UNIDROITZásady UNIDROIT pro mezinárodní   pro mezinárodní   


obchodní smlouvy (2004,1994)obchodní smlouvy (2004,1994)


kap. 4,   kap. 4,   lex mercatorialex mercatoria


 Zásady evropského smluvního právaZásady evropského smluvního práva


čl. 1:106,   čl. 1:106,   uniform interpretationuniform interpretation


 soft lawsoft law
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3. ČÁST3. ČÁST


PRAVIDLA PRAVIDLA 


VÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮVÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮ
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DOKTRINÁRNÍ DOKTRINÁRNÍ 


VÝKLADOVÁ PRAVIDLAVÝKLADOVÁ PRAVIDLA


 Výkladové zásadyVýkladové zásady (soukromoprávní (soukromoprávní 


zásady interpretačního práva), zásady interpretačního práva), 


zformované do zformované do obecně uznávanýchobecně uznávaných


pravidelpravidel


1.1. pravidlo dobré vírypravidlo dobré víry (bona fide, good faith), (bona fide, good faith), 


která chrání adresáta právního úkonu která chrání adresáta právního úkonu 


2.2. pravidlo přednosti vůlepravidlo přednosti vůle před jazykovým před jazykovým 
nebo jiným nebo jiným vyjádřenímvyjádřením
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3.3. pravidlo oprávněnéhopravidlo oprávněného (rozumného) (rozumného) 
očekáváníočekávání,  ,  reasonable expectation;reasonable expectation;


pravděpodobnost chování za pravděpodobnost chování za běžnéhoběžného
choduchodu věcí, věcí, poddruh dobré vírypoddruh dobré víry; ; srv. srv. 
zdravý rozum  zdravý rozum  (common sense)(common sense)


4.4. pravidlo poctivého jednání pravidlo poctivého jednání (fair dealing)(fair dealing)


5.5. pravidlo projevu vůlepravidlo projevu vůle secundum et intra secundum et intra 
legem;  legem;  viz legální výkladové příkazyviz legální výkladové příkazy
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6.6. pravidlo rozumnosti a spravedlnosti pravidlo rozumnosti a spravedlnosti 


výkladuvýkladu; předpoklad rozumnosti právního ; předpoklad rozumnosti právního 


řádu, jímž se řídí výklad; smyslem právního řádu, jímž se řídí výklad; smyslem právního 


řádu je spravedlnostřádu je spravedlnost


7.7. pravidlo známého úmyslupravidlo známého úmyslu (intention of the (intention of the 


parties);                                             parties);                                             §§ 266/1 obch. z.266/1 obch. z.


8.8. pravidlo pacta sunt servandapravidlo pacta sunt servanda; smlouvy jsou ; smlouvy jsou 


uzavírány proto, aby platily a strany jimi byly uzavírány proto, aby platily a strany jimi byly 


vázány k dosažení zamýšleného cílevázány k dosažení zamýšleného cíle
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9.9. pravidlo zákazu zneužití právpravidlo zákazu zneužití práv (abuse of rights (abuse of rights 


doctrine)doctrine)


10.10. pravidlo nepřípustnosti odporujících nebo pravidlo nepřípustnosti odporujících nebo 


pochybných volních projevů pochybných volních projevů 


na úkor jinéhona úkor jiného


11.11. pravidlo zákazu výkladu bránícího pravidlo zákazu výkladu bránícího 


uplatnění žalobních nárokůuplatnění žalobních nároků


12.12. pravidlo in dubio mitiuspravidlo in dubio mitius; shovívavě tak, aby ; shovívavě tak, aby 


volní projev spíše platil nežli nikolivolní projev spíše platil nežli nikoli
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13.13. pravidlo zákazu měnění nebo pravidlo zákazu měnění nebo 


doplnění projevené vůledoplnění projevené vůle; opakem je ; opakem je 


zásah vykladače do cizí vůle                 zásah vykladače do cizí vůle                 


14.14. pravidlo výkladu ve prospěch pravidlo výkladu ve prospěch 


efektivnostiefektivnosti; v pochybnostech; v pochybnostech
o významu volního projevu ve prospěch o významu volního projevu ve prospěch 
dosažení vůlí sledovaného účeludosažení vůlí sledovaného účelu


15.15. pravidlo souladného výkladu pravidlo souladného výkladu 


závislých smluv závislých smluv 
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16.16. pravidlo contra proferentempravidlo contra proferentem; projev ; projev 
vůle připouštějící různý výklad je třeba vůle připouštějící různý výklad je třeba 
vykládat k tíži strany, která jako první vykládat k tíži strany, která jako první 
tohoto výrazu použila               tohoto výrazu použila               §§ 266/4 obch. z.266/4 obch. z.


17.17. pravidlo upřednostnění právního pravidlo upřednostnění právního 


účinku všech výrazů projevené vůle účinku všech výrazů projevené vůle 


před vyloučením některého z nichpřed vyloučením některého z nich; ; 


zábrana svévolnému výběru některých zábrana svévolnému výběru některých 


výrazů s pominutím jinýchvýrazů s pominutím jiných
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18.18. pravidlo zákazu nadměrné redukcepravidlo zákazu nadměrné redukce
neboli neboli zákaz zredukovánízákaz zredukování částí nebo částí nebo 
doložek jako nadbytečnýchdoložek jako nadbytečných


19.19. pravidlo přihlédnutí k volnímu celkupravidlo přihlédnutí k volnímu celku
(context(context--oriented interpretation)oriented interpretation)


20.20. pravidlo v pochybnostech vyloučit pravidlo v pochybnostech vyloučit 
nesmyslynesmysly; vyloučit nesmyslný závěr; vyloučit nesmyslný závěr


21.21. pravidlo nerozpornosti závazkůpravidlo nerozpornosti závazků


viz rozumnostviz rozumnost
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22.22. pravidlo jazykovépravidlo jazykové


i.i. konsistentní používáníkonsistentní používání slov a jiných  slov a jiných  


volních vyjádřenívolních vyjádření


ii.ii. různost významu různých slov a jiných různost významu různých slov a jiných 


volních vyjádřenívolních vyjádření


iii.iii. projevení jednoho, znamená vyloučeníprojevení jednoho, znamená vyloučení


druhého; úmysl daru vylučuje prodejdruhého; úmysl daru vylučuje prodej


23.23. pravidlo používání slov v jednotném čísle pravidlo používání slov v jednotném čísle 


a v mužském rodua v mužském rodu
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24.24. pravidlo de minimispravidlo de minimis; právně volní ; právně volní 


projev nerozhoduje o nevýznamných projev nerozhoduje o nevýznamných 


věcechvěcech


25.25. pravidlo zákazu extrateritorialitypravidlo zákazu extrateritoriality; ; 


podrobení volního projevu určitému podrobení volního projevu určitému 


právnímu řáduprávnímu řádu


26.26. pravidlo okolnostní pravidlo okolnostní vč. následného vč. následného 


chování stranchování stran
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JUDIKATURA JUDIKATURA 


K posouzení skutečné vůle pisatele závěti,K posouzení skutečné vůle pisatele závěti,


jsoujsou--li o ní pochybnosti, li o ní pochybnosti, 


je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny (slovníhoje třeba zjišťovat vedle znění textu listiny (slovního


výkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev vůlevýkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev vůle


o ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lzeo ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lze


dovodit skutečnou vůli zůstavitele.dovodit skutečnou vůli zůstavitele.
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Okolnosti případu jsou skutečnostmi existujícímiOkolnosti případu jsou skutečnostmi existujícími


vně vlastního projevu vůle, vně vlastního projevu vůle, 


a to i tehdy, když je předepsána písemná forma.a to i tehdy, když je předepsána písemná forma.


Není napravováním neurčitosti projevu vůle, Není napravováním neurčitosti projevu vůle, 


jestliže projev je vykládán se zřetelem k okolnostemjestliže projev je vykládán se zřetelem k okolnostem


případu.případu.
Rozs. NS ČSR sp. zn. 4 Cz 61/86Rozs. NS ČSR sp. zn. 4 Cz 61/86


Bull. NS 1987/2Bull. NS 1987/2
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4. ČÁST4. ČÁST


VÝKLAD VÝKLAD 


PRÁVNÍCH PŘEDPISŮPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


A A 


MEZINÁRODNÍCH SMLUVMEZINÁRODNÍCH SMLUV
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JAK VYKLÁDAT JAK VYKLÁDAT 


PRÁVNÍ ŘÁD?PRÁVNÍ ŘÁD?


1.1. výklad mezinárodních smluvvýklad mezinárodních smluv


čl. 31 čl. 31 –– 33 33 Vídeňské úmluvy o smluvním Vídeňské úmluvy o smluvním 


právu,právu, (č. 15/88 Sb.)(č. 15/88 Sb.)


čl. 7/1 čl. 7/1 Úmluvy OSN o smlouvách Úmluvy OSN o smlouvách 


o mezinárodní koupi zboží,o mezinárodní koupi zboží, (č. 32/91 Sb.)(č. 32/91 Sb.)
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2.2. výklad právních předpisůvýklad právních předpisů


 čl. 9/3 Ú:  čl. 9/3 Ú:  zákaz výkladuzákaz výkladu opravňujícího odstranění opravňujícího odstranění 
nebo ohrožení základů demokratického státunebo ohrožení základů demokratického státu


 čl. 22 LZPS:  čl. 22 LZPS:  příkaz výkladupříkaz výkladu politických práv a svobod politických práv a svobod 
ve prospěch svobodné politické soutěževe prospěch svobodné politické soutěže


 §§ 1/1 ú. z. č. 23/91 Sb.:  1/1 ú. z. č. 23/91 Sb.:  příkazpříkaz výkladuvýkladu podústavních podústavních 


předpisů konformně s LZPSpředpisů konformně s LZPS
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METODY VÝKLADUMETODY VÝKLADU


PRÁVNÍCH PŘEDPISŮPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


1.1. účeloslovná metoda účeloslovná metoda 


vč. ústavní konformityvč. ústavní konformity


2.2. jazykovědná metoda významová jazykovědná metoda významová 


a mluvnickáa mluvnická (jazyková metoda)(jazyková metoda)


3.3. logická metodalogická metoda


4.4. systematická metodasystematická metoda


5.5. pomocná metoda historickápomocná metoda historická


6.6. pomocná metoda srovnávacípomocná metoda srovnávací
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5. ČÁST5. ČÁST


VÝKLADVÝKLAD


PRÁVNÍCH ROZHODNUTÍPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ
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JAK VYKLÁDAT JAK VYKLÁDAT 


PRÁVNÍ ROZHODNUTÍ?PRÁVNÍ ROZHODNUTÍ?


 Výklad právních rozhodnutíVýklad právních rozhodnutí


1.1. soudních rozhodnutí, soudních rozhodnutí, např. ve věcech civilních např. ve věcech civilních 


2.2. rozhodčích nálezů, rozhodčích nálezů, viz majetkové sporyviz majetkové spory


3.3. správních rozhodnutí, správních rozhodnutí, např. KÚ ve věci vkladu např. KÚ ve věci vkladu 


věcného práva do katastru nemovitostí  věcného práva do katastru nemovitostí  
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PŘÍKLADPŘÍKLAD


Výrok (enunciát) rozhodnutí:   Výrok (enunciát) rozhodnutí:   


Zrušuje se rozhodnutí (…), Zrušuje se rozhodnutí (…), 


jakož i všechna souvisící rozhodnutí jakož i všechna souvisící rozhodnutí 


předcházející.předcházející.
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 Výkladové řízeníVýkladové řízení před ESLPpřed ESLP


ve Štrasburku                            ve Štrasburku                            čl. 79 j. ř. ESLPčl. 79 j. ř. ESLP


 bod rozsudku, jehož výklad je žádán bod rozsudku, jehož výklad je žádán 


 Výkladové řízeníVýkladové řízení před SD ES před SD ES 


v Lucemburkuv Lucemburku


čl. 102 j. ř. SD ES (Úř. věst. L 176, 1991)čl. 102 j. ř. SD ES (Úř. věst. L 176, 1991)
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METODY METODY 


VÝKLADU JUDIKATURYVÝKLADU JUDIKATURY


 Metody výkladu vlastních soudních Metody výkladu vlastních soudních 


rozhodnutírozhodnutí


 utvořeny výkladovými rozhodnutími samýmiutvořeny výkladovými rozhodnutími samými


 Metody výkladu precedentůMetody výkladu precedentů


 struktura odůvodnění precedentůstruktura odůvodnění precedentů


a.a. stare decisisstare decisis


b.b. obiter dictumobiter dictum
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Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu 


© Ivo Telec, 2008                          datum poslední revize 14. 1. 2011 2 


 


Účel 


 


Účelem Testu přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu1 je v konkrétní právní věci  


přezkoumatelně použít a vyložit legislativně-právní pojem „zadostiučinění za 


nemajetkovou újmu“, jeho objektivizované zákonné pojmové znaky, jakož i zjistit míru  


přiměřenosti dání zadost, a rozptýlit tak možné pochyby nebo sporné právní otázky s tím 


spojené, které mají význam pro narovnání mezi stranami nebo pro soudcovské 


rozhodnutí, a tím vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


A to vše s cílem nastolení spravedlivého vzájemného vyrovnání mezi pachatelem 


skutku a obětí včetně odčinění pachatelova zásahu (vyrovnací, kompenzační, funkce dání 


zadost), jakož i s cílem odradit pachatele od opakování zásahu, pokračování v něm nebo 


od podobného skutku vůči oběti v budoucnu (odrazující funkce dání zadost). 


 


 


Prohlášení o východiscích  


 


Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu zásadně odpovídá právním 


požadavkům (pojmovým znakům), které na spravedlivé zadostiučinění kladou právní 


normy vyplývající zejména z: 


 


a) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené pod č. 209/1992 


Sb., resp. z právních aktů z ní odvozených, jmenovitě z procesního pokynu 


předsedy Evropského soudu pro lidská práva stanoveného podle čl. 32 


jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva dne 28. března 2007, 


upravujícího podání žádostí o spravedlivé zadostiučinění, 


                                                 


1 V prvotní, zkušební, podobě byl Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu zveřejněn Masarykovou 
univerzitou v Brně v roce 2008 na jejím Elportálu, veřejně přístupném v síti elektronických komunikací na 
adrese http://is.muni.cz/elportal/. V další podobě vyšel knižně pod názvem Posuzování přiměřenosti 
zadostiučinění za nemajetkovou újmu, a to upraveně v Poctě Hlavsovi; viz Hrušáková, M. (ed.): Pocta Petru 
Hlavsovi. Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13. 3. 2009 Právnickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. Olomouc: Iuridicum 
olomucense 2009, s. 271 – 287. Časopisecky test vyšel revidovaně pod názvem Test přiměřenosti zadostiučinění 
za nemajetkovou újmu. Právní rozhledy, 18, 2010, č. 4, s. 144 – 152. 



http://is.muni.cz/elportal/
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b) Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy Dohody o zřízení 


Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášené pod č. 191/1995 Sb., 


c) Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 


biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášená pod č. 


96/2001 Sb. m. s. 


d) Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhlášené pod č. 


33/2002 Sb. m. s., 


e) Smlouvy o založení Evropského společenství, vyhlášené pod č. 44/2004 Sb. m. s., 


resp. z právních aktů z ní odvozených, jmenovitě ze směrnice Evropského 


parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 19. dubna 2004 o dodržování práv duševního  


vlastnictví (Úř. věst. č. L 157, 30. 4. 2004, s. 45), 


f) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


g) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 


znění pozdějších předpisů, 


h) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a 


o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů, 


i) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 


předpisů, 


j) zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění 


pozdějších předpisů, 


k) zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 


92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů 


(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, 


l) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů 


na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), 


m) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


n) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 


rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady 


č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 


předpisů, 
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o) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 


odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební 


zákon), ve znění pozdějších předpisů,2 


p) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 


q) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 


předpisů, 


r) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 


diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 


 


Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu zásadně odpovídá právní 


argumentaci obsažené v odůvodněních následujících právních rozhodnutí: 


  


a)  nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2001 ve věci sp. zn. IV. ÚS 581/99, č. nál. 83 


Sb. n. a u., sv. 223      


b)  nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2004 ve věci  sp. zn. III. ÚS 281/03, č. nál. 32 


Sb. n. a u., sv. 32 


c) nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. nál. 98 Sb. 


n. a u., sv. 37, vyhl. pod č. 265/2005 Sb.,  ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 


odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 


d) nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 50/05, č. nál. 161 


Sb. n. a u., sv. 47, vyhl. pod č. 2/2008 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 


zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 


e)  usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 1993 ve věci sp. zn. 5 Co 18/93, 


uveřejněné pod č. 21/1995 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (civ.)  


f)        rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2971/20004 


g)  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002 ve věci sp. zn. 29 Cdo 652/2001 


h)  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2003, ve věci sp. zn. 30 Cdo 2005/2003 


i)        rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2004 ve věci sp. zn. 30 Cdo 157/2004 


                                                 
2 Zákon dosud nenabyl účinnosti. 
3 Nálezy Ústavního soudu jsou též obsaženy v elektronické databázi Nalus, která je dálkově veřejně 
přístupná v síti elektronických komunikací na adrese http://nalus.usoud.cz/. 
4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dálkově veřejně přístupna v síti elektronických komunikací na adrese 
http://www.nsoud.cz/. 
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j) rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2006 ve věci sp. zn. 32 Odo 474/2006 


k)      rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2006 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2919/2006  


l)      rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2007 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2206/2006 


m)     rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2008 ve věci sp. zn. 32 Cdo 1664/2008 


n)      rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 12. 2001 ve věci sp. zn. Cmo   


        210/99,  uveřejněné pod č. 28 Sbírky soudních rozhodnutí ve věcech práv  


        k duševnímu vlastnictví, [Jakl, L. (ed.)], s. 65 – 73; portál veřejného  


        informačního systému Prosazování práv z duševního vlastnictví dle stavu ke dni  


        29. 6. 2009; http://dusevnivlastnictvi.cz/  


o)   rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2005 ve věci sp. zn. 2 Cm  


        96/2000, uveřejněné pod č. 35 Sbírky soudních rozhodnutí ve věcech práv  


        k duševnímu vlastnictví, [Jakl, L. (ed.)], s.  86  -  94;  portál   veřejného    


        informačního systému  Prosazování   práv  z duševního vlastnictví dle stavu  


        ke dni 29. 6. 2009; http://dusevnivlastnictvi.cz/  


p)    rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998 ve věci  sp. zn. 23 C 52/96,   


       uveřejněný v Právních rozhledech, 1998, roč. 6, č. 5, s. 258 – 260. 


q)    rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008 ve věci sp. zn. 24 C 7/2007,  


       uveřejněný v Právních rozhledech, 2009, roč. 17, č. 2, s. 71 – 75.  


 


Položená právní otázka  


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka (právní kvalifikace): 


_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


Předložené podklady  


 


      Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  
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      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní otázce.


  


Hlediska 


 


Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) odborné, mimoprávní, posouzení pochybných nebo sporných otázek odborné 


povahy 


c) odborné, právní, posouzení právní otázky (právní kvalifikace, právní závěr, resp. 


právní názor).  


 


Použité metody  


 


      K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, následující 


metody,5 vedoucí ke zjištění přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu 


vyplývající z právního řádu, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení  


b)   metodu popisnou a roztřiďovací 


c)   logické metody odvození a rozboru 


d)   metodu hodnocení významu 


e)   metodu hodnocení přiměřenosti 


f)    metodu intuitivně hodnotového rozboru včetně situačního vcítění 


f)    metodu (ukazatel) fiktivního průměrného člověka a jeho běžného pociťování  


      nemajetkové újmy (metoda objektivní způsobilosti pociťování), resp. metodu  


      obdobného použití tohoto postupu na osobu právnickou 


                                                 
5 Pokud jde o nápravu ekologické újmy na půdě viz postup podle vyhl. č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě 
ekologické újmy na půdě, stanovené podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů. 
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g) metoda bodového ohodnocení újmy.6 


 


 


1.  Část údajová (základ věci)  


 


1.  Označení případu 


 


1.2   Popis zásahu (skutku) a druhu zásahu (ohrožení nebo porušení), 
       (např. časopisecké vydání literárního díla způsobem snižujícím jeho hodnotu, 
       mobbing nebo bossing na pracovišti aj.) 
 
1.3   Situační význam (kontext) zásahu  
       (např. rodinný, obchodní, pracovní, umělecký, politický aj.) 


1.4   Druh zasaženého práva 


1.5   Údaje o vlastníkovi nebo jiném držiteli (nositeli) práva (oběti)7 


1.6   Údaje o pachateli (ohrožovateli nebo porušovateli) 


                                                 
6 Srov. bodové ohodnocení, nevalorizované, výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
v lékařském posudku podle vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, 
ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.  
Obdobně ve slovenském právu srov. zákon č. 4737/2004 Z. z., o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie 
spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 
Z. z., o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadenií Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne ao zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní 
v znení neskorších predpisov, ve znění zák. č. 461/2008 Z. z. Podle slovenského práva se výška náhrady za 
bolest a výška náhrady za ztížení společenského uplatnění, připadající na 1 bod, stanoví částkou 2% 
z průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve slovenském hospodářství zjištěné tamějším statistickým 
úřadem. Výšku obou náhrad každoročně úředně vyhlašuje slovenské Ministerstvo zdravotnictví ve 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tím je řešena i event. valorizace náhrad v poměru k průměrné 
měsíčně mzdě. Jedná se o legalistický model, který je odvozen od mzdového stavu hospodářského prostředí 
slovenského státu, v němž má být náhrada poskytnuta, a to i tehdy, je-li poškozený (oběť) nebo škůdce 
(pachatel) osobou, která nemá s hospodářským, resp. mzdovým prostředím ve státě jinak nic společného.  
Oproti tomuto převážně (podstatnou měrou) administrativně-direktivnímu a legalistickému (mocensko 
pozitivistickému) způsobu či modelu stanovení těchto náhrad srov. soudcovská posouzení a z nich aktuálně 
zobecňovanou metodiku kupříkladu v Británii a Severním Irsku, která má vést ke konstantní judikatuře ve 
shodných nebo srovnatelných věcech; viz The Judicial Studies Board (ed.): Guidelines for the Assessment of 
General Damages in Personal Injury Cases. Oxford: Oxford University Press 20089.   
Pokud jde o tento test, na rozdíl od administrativně-direktivního postupu podle české vyhl. č. 440/2001 Sb., 
kdy hodnota 1 bodu činí 120 Kč, není v tomto právním posudku obecně určena peněžní hodnota bodu či 
jeho obdoby (položky), má-li jít o zadostiučinění peněžité. Peněžně hodnotové vyjádření dání zadost za 
nemajetkovou újmu odvisí jen od okolností případu, resp. též od zákonných hledisek, jsou-li stanovena. 
Body či jejich obdoby (položky) jsou ovšem použity i zde, a to za účelem předvídatelnosti a 
přezkoumatelnosti právního závěru. 
7 Pojem oběť a dále pojem pachatel je použit proto, že tvrzený skutek je soukromoprávním deliktem podle 
příslušného zákona, a to bez ohledu na to, jak různé zákony tyto osoby označují. 
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1.7   Právní kvalifikace skutku (právního deliktu) 


1.8   Okolnosti vylučují protiprávnost skutku  
        [svolení oběti (smluvní licence), nutná obrana, krajní nouze, přípustné riziko, 
        použití zákonného dovolení (zákonná licence), použití úředního dovolení  
        (nucená licence), výkon zákonné povinnosti, upřednostněný výkon  
        kolidujícího jiného práva, svobody nebo upřednostněné požívání kolidujícího  
        obecného dobra8] 
 
1.9   Jiné 
 


 


 


1.10  Zhodnocení skutku (zásahu) z hlediska objektivní přijatelnosti v civilizované  
        společnosti [objektivní přijatelnost, či nepřijatelnost zásahu z hlediska 
        rozumného člověka (člověka průměrného rozumu)] 
 
1.11  Popis následku zásahu [popis nemajetkové (osobní, soutěžní aj.) újmy]9 
        a jeho příčinné souvislosti se zásahem  
        [(např. nepříjemné či bolestivé citové prožívání stavu po zásahu a vztahu  
        k zásahu, bolest10 na duši či na těle po stránce citového nebo smyslového 
        vnímání, křivda, bezmoc, vystavení pomluvě nebo výhrůžce, šok, emoční 
        vypětí nebo rozrušení či emoční bolest vč. emoční bolesti spojené se ztrátou 
        osoby blízké či jiné vč. ztráty živitele, spojené se ztrátou zvířete nebo majetku 
        či spojené s jinou škodou na majetku či s ekologickou újmou nebo jinou 
        škodou na životním prostředí, smutek, úlek, neštěstí, pohanění, narušení 
        kvality života, duševního klidu, tvůrčího prostředí, životní pracovní  
        či hospodářské nebo jiné pohody (ztráta pohody), nepřátelské, ponižující 
        nebo zneklidňující  pracovní prostředí (atmosféra), duševní ponížení, úzkost, 
        zneuctění, ztráta štěstí nebo radosti ze života, vč. ztráty radosti z dovolené, 
        citová ztráta, ztráta rodinného nebo jiného osobního společenství, ztráta 
        rodičovství nebo manželství, partnerství, přátelství, spojenectví, ztráta 
        svobody, ztráta naděje nebo beznaděj, ztráta důvěry (ztráta víry), ztráta dobré 
        životní nálady, ztráta nebo narušení duševní rovnováhy, ztráta soukromí, 
        ztráta přízně, ztráta postavení, ztráta dobré pověsti (dobrého jména) oběti 
        nebo jejího zboží, ztráta image (dojmu, obrazu), ztráta zdroje nebo odbytiště, 


                                                 
8 Viz autorův Test poměrnosti cíle a prostředku; http://www.is.muni.cz/elportal/; cit. 9. 12. 2009. Knižně vyšlo 
rozšířeně pod názvem Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku. In: Šínová, R. (ed.): Olomoucké 
právnické dny 2008. Olomouc: Iuridicum olomucense 2008, sv. 1, s. 21 – 46. Přepracovaně a dále 
rozšířeně vyšlo v Právníku, 148, 2009, č. 7, s. 673 – 704.  
9 Nemajetkovou újmu lze právovědně obecně pojmově určit jako druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či 
jiné, spočívající v exaktně vědecky neměřitelné, nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné a přímo nebo nepřímo 
projevitelné (prokazatelné) nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu dotčeného člověka (postiženého) nebo zhoršení 
jeho životních funkcí či funkcí v prostředí, např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém nebo soutěžním, aniž se jedná 
o majetkový úbytek a bez ohledu na to, zda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevuje též hospodářsky; podobně u 
osoby právnické. 
10 Z hlediska odškodnění bolesti podle vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského 
uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb., se za bolest považuje „každé tělesné a duševní strádání způsobené 
škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla“ (§ 2 odst. 1 věta druhá).  



http://www.is.muni.cz/elportal/
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        postavení do falešného světla, vyobcování, vytlačení z pracoviště nebo z trhu, 
        bojkot, zraněné cítění, odpor, rozpaky, zděšení, zklamání, zesměšnění, 
        pronásledování, sexuální obtěžování, omezení soukromí v souvislosti  
        s elektronickými komunikacemi, zahlcení informační struktury v souvislosti 
        s elektronickými komunikacemi, starost, zátěž při běžném chodu 
        hospodaření, ztráta zákazníků (ztráta klientely), přetažení zaměstnanců, 
        ztráta nebo snížení konkurenceschopnosti, zmařená investice, zmaření 
        oprávněného (legitimního nebo rozumného) očekávání toho, co by  
        za běžného chodu věcí bylo bývalo nastalo, nemožnost náležitě se věnovat 
        rodině, práci nebo hospodaření či zálibám, zvýšené úsilí k zajištění běžného 
        chodu věcí, znevýhodnění v právně rovném zacházení (diskriminace), 
        znevýhodnění neoprávněnou soutěžní výhodou pachatele, ztížení 
        společenského uplatnění11 aj.] 
 
1.12   Druh (sféra) nemajetkové újmy  
         [např. všeobecná osobnostní vč. duševní (psychické) újmy, umělecká  
         vč. újmy na pověsti výkonného umělce, hospodářsko soutěžní aj.] 
 
1.13   Druh statku dotčeného újmou 
         [např. život, zdraví,12 občanská či profesní čest, důstojnost, soukromí, 
         svoboda vč. svobody volby nebo jiného rozhodování, umělecké nebo vědecké 
         dílo, umělecký výkon či jiný výtvor, pracovní síla, účastenství (síla) 
         v hospodářské, pracovní nebo politické soutěži aj.] 
 
1.14   Objektivně (smysly) vnímatelná podoba vyjádření nemajetkové újmy  
         (přímý nebo nepřímý projev), vydatnost (intenzita) projevu a délka jeho  
         trvání do odeznění 
         (např. stav nespavosti, „noční děsy“, stav nevolnosti, třesu, rozechvělosti 
         hlasu, pracovní neschopnosti nebo snížené pracovní schopnosti, 
         nesoustředěnosti, rozrušení, zvýšeného úsilí k zajištění dosavadního života  
         či chodu zaměstnání nebo podnikání, hledání nového osobního  
         nebo obchodního partnera či náhradních hospodářských nebo pracovních 
         řešení anebo náhradních zaměstnanců aj.) 
 
1.15   Objektivní předvídatelnost způsobení nemajetkové újmy daným zásahem 
 
1.16   Objektivní odstranitelnost následku zásahu (odstranitelnost nemajetkové 
         újmy),  
         (např. vyléčením oběti, uzavřením nového manželství nebo novým 
         rodičovstvím, změnou činnosti aj.), 
         a náročnost odstranění následku, a to vše i se zřetelem na osobu oběti a její 
         postavení 


                                                 
11 Srov. § 3 odst. 1 vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
vyhl. č. 50/2003 Sb. 
12 Právní výměr zdraví obsahuje preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, vyhlášené pod č. 
198/1948 Sb., a v českém překladu zní takto: „Zdraví je stav úplného blaha tělesného, duševního a sociálního a 
nezáleží jen v tom, že není nemoci neb neduhu.“ 
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1.17   Zhodnocení, zda objektivně lze od rozumného člověka (člověka průměrného 
         rozumu) očekávat, aby způsobenou nemajetkovou újmu snesl nebo snášel;  
         obdobně u osoby právnické; (objektivní účelnost nápravného opatření) 


1.18   Jiné 


 


1.19   Legitimní cíl vyrovnání (napravení, odčinění) nemajetkové újmy po stránce  
         kvalitativní a kvantitativní (cílové ukazatele zadostiučinění),  
         (např. změnění životní nebo profesní dráhy oběti) 
 
1.20   Důvod nepostačení pouze nepeněžitého zadostiučinění formou: 


         a) soukromé nebo veřejné omluvy 
             (např. vyhýbavá omluva pachatele bez přiznání skutku, za nějž se  
             omlouvá)  


         b) jinou nepeněžitou formou 
             (např. samotným uznáním či soudním konstatováním zásahu do práva,  
             pachatelovým poskytnutím výhody, kupř. přednosti nebo příležitosti,  
             anebo výpomoci oběti) 


         (důvodnost zadostiučinění v penězích),13 a to:  
 
           a) značná míra snížení důstojnosti člověka 
           b) značná míra snížení vážnosti člověka ve společnosti 


           c) jiný důvod  
               [např. úmyslné zavinění pachatele, příjem, alespoň v hrubém odhadu, 
               nebo jiný obchodní či hospodářský prospěch pachatele ze zásahu, 
               ponížení oběti nebo zlehčení její újmy po uplatnění jejího práva  
               na nepeněžité zadostiučinění, odrazení pachatele (odrazující  
               prostředek)14 od hrozby opakování zásahu nebo od pokračování v něm 
               či od hrozby podobného skutku pachatele vůči oběti v budoucnu aj.] 


                                                 
13 § 13 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
  § 21 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 40 odst. 1 písm. e) bod 2. též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
  § 80 odst. 6 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 4 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
14 Čl. 41 (1) Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy Dohody o zřízení 
Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášené pod č. 191/1995 Sb. 
  čl.  14 (2) Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhlášené pod č. 
33/2002 Sb. m. s. 
  čl. 3 (2) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv 
duševního vlastnictví (Úř. věst. č. L 157, 30. 4. 2004). 
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2. Část znaková  


 


Hlediska přiměřenosti výše zadostiučinění v penězích  


 


2.     Závažnost vzniklé nemajetkové újmy15 


           a) žádná nebo zanedbatelná (bagatelní) 


           b) malá 


           c) velká (těžká), (značná) 
            
2.1    Objektivní způsobilost odčinění újmy dáním zadost v penězích a míra jeho  
         obtížnosti 


2.2    Objektivní hodnota újmou postiženého statku  
         (např. životní, rodinná, umělecká, vědecká, pracovní, politická, tržní aj.)  
         a její zřejmost 


2.3    Vědomí pachatele o objektivní hodnotě újmou postiženého statku 


2.4    Význam újmou postiženého statku pro oběť  
         (např. zvláštní obliba, podstatný význam pro konkrétní život oběti  
         nebo pro její zaměstnání či podnikání aj.) 
 
2.5    Vědomí pachatele o významu újmou postiženého statku pro oběť 


2.6    Vědomí pachatele o obvyklých následcích zásahu na straně oběti 


2.7    Vědomí pachatele o zvláštních následcích zásahu na straně oběti s ohledem  
          na její konkrétní osobní nebo majetkové poměry či její stav 


2.8    Způsob zásahu (vzniku nemajetkové újmy) 
         (např. zvlášť zavrženíhodný, zlovolný, záměrný, cílený, bolestivý, pobuřující, 
         urážlivý, výhružný, škodolibý, zákeřný, lstivý, zneužívající duševní poruchy  


                                                 
15 § 13 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
  § 21 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 40 odst. 1 písm. e) bod 2. též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
   § 10 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení  a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
   § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
  § 80 odst. 6 věta druhá zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 4 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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         nebo jiné nemoci či nedospělosti, nezralosti, nemohoucnosti, nezkušenosti,  
         důvěry, lásky, odbornosti, pracovní, služební nebo jiné nadřízenosti, početní  
         převahy, hospodářského postavení vč. hospodářské závislosti nebo tržní síly,  
         hospodářské tísně, veřejné moci aj.) 
 
2.9    Rozsah újmy 


          a)    územní (např. místní, přeshraniční, mezinárodní, celosvětový aj.) 


          b)    časový [doba trvání zásahu a trvalost zachycení zásahu  
                  (např. v archivech nebo ve veřejných knihovnách přijímajících povinné  
                  výtisky periodického tisku nebo neperiodických publikací)] 


          c)    množstevní (např. počet rušebních předmětů aj.) 


          d)    jiný (např. jednorázovost, četnost či hromadnost zásahu, okruh  
                  obeznámených osob vč. uměleckých, vědeckých, politických 
                  či obchodních kruhů aj.) 
 
2.10   Míra zátěže oběti v poměru k běžnému životu nebo chodu věcí  
          (např. zásadní změna životní nebo profesní dráhy oběti) 
 
2.11   Trvání a šíře ohlasu nemajetkové újmy a jeho vliv na postavení a uplatnění  
         oběti 


 


3.      Okolnosti, za nichž došlo k zásahu do práva16 
 
3.1    Okolnosti na straně pachatele 


            a)    osoba pachatele a její osobní a majetkové poměry, jakož i její činnost 
                    souvisící se zásahem, a to ve vztahu k citelnosti zadostiučinění  
                    v penězích (citelnost výše)  


            b)    míra zavinění ve formě úmyslu přímého nebo nepřímého či nedbalosti  
                    vědomé nebo nevědomé 


                                                 
16 § 13 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 § 21 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  ve znění 
pozdějších předpisů. 
 § 40 odst. 1 písm. e) bod 2. též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
§ 10 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení  a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
 § 5 odst. 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na 
ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).  
 § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 80 odst. 6 věta druhá zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
§ 4 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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            c)    pohnutka (motiv), (např. nenávist, nesnášenlivost) 


            d)    okolnosti právní (např. právní omyl pachatele) 


            e)    okolnosti skutkové 


                    ea)    okolnosti polehčující (např. ukončení zásahu po upozornění,  
                             odstranění následků, účinná lítost aj.) 


                    eb)    okolnosti přitěžující (např. pokračování ve skutku 
                              i přes upozornění nebo přes předběžné opatření soudu,  
                              plánovanost, spolčení, lstivost, obmyslnost, zneužití závislosti,  
                              nadřízenosti nebo tržní moci aj.) 
 
            f)    jiné okolnosti na straně pachatele  
                  [např. dobrá víra (nezaviněná nevědomost), výnosnost (rentabilita)  
                  zásahu, využití zásahu nebo jeho okolností vč. následků  
                  (např. v podobě pachatelova příběhu) za účelem zisku pachatele  
                  (komercionalizace zásahu pachatelem), vyhýbání se soukromoprávní 
                  odpovědnosti za protiprávní jednání nebo vymlouvání se] 
 
3.2 Okolnosti na straně oběti  
           [např. odpuštění skutku, újma též zaviněním oběti, lehkomyslnost,  
           vyzývavost, vybízení, ponoukání, provokace, zneužití tržní síly,  
           nadřízenosti nebo jiného postavení na úkor pachatele, svépomocné  
           nebo svémocné dání si zadost obětí na úkor zájmu pachatele a jeho podoba 
           a míra (např. inzercí placenou obětí), 
           (objektivní způsobilost vlastního zadostiučinění na úkor pachatele) aj.] 
 
3.3     Jiné okolnosti (další hospodářská a jiná hlediska) 


            a)    nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku oběti 


            b)    neoprávněné zisky pachatele 


            c)    jiná než hospodářská hlediska (např. morální újma oběti) 
 
3.4     Zvláštní konkrétní okolnosti nemajetkové újmy způsobené nesprávným  
          úředním postupem17  
 
             a)    celková délka řízení 


             b)    složitost řízení 


             c)    jednání oběti, kterým přispěla k průtahům v řízení 


             d)    využití dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení 
                    obětí 


                                                 
17 § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.  
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             e)    postup orgánů veřejné moci během řízení 


             f)    význam předmětu řízení pro oběť 


             g)    jiné zvláštní hledisko (např. průtahy řízení v jednom stupni nebo více  
                    stupních, pochybení oběti, postavení oběti, postavení pachatele,   
                    místní hospodářská situace18) 
 
3.5     Další hledisko přiměřenosti  
          (např. chování pachatele po zahájení soudního řízení o žalobě oběti ve věci  
          zásahu či po zahájení trestního stíhání aj.) 
 


 


3.6     Objektivní způsobilost výše přiměřeného zadostiučinění v penězích vyrovnat  
          zásahem (skutkem) porušenou rovnováhu v poměru mezi pachatelem 
          a obětí (způsobilost odčinit skutek dáním zadost), (způsobilost peněžitého  
          plnění být vnímáno jako dání zadost) 
 
3.7     Objektivní způsobilost výše přiměřeného zadostiučinění v penězích odradit 
          pachatele od hrozby opakování zásahu nebo od pokračování v něm  
          či od hrozby podobného skutku pachatele vůči oběti v budoucnu,  
          (odrazující způsobilost), (způsobilost peněžitého zadostiučinění být  
          vnímáno jako odrazující)   
 
3.8     Objektivní přiměřenost mezi skutkem pachatele a zatížením pachatele  
          zadostiučiňovacím břemenem (peněžitým závazkem), které má pachatel  
          nést 
 
3.9     Objektivní přiměřenost mezi citelností19 výše přiměřeného zadostiučinění  
          v penězích a majetkově či soutěžně jednoznačně likvidačním následkem  
          na straně pachatele 
 


 


3.10    Zvláštní případ nemajetkové újmy na životu nebo na zdraví:20 
 
           výše peněžité náhrady škody na životě pozůstalým (druhotným obětem)  
           po usmrceném (zemřelé prvotní oběti) nebo výše peněžité náhrady škody  
           na zdraví poškozenému (oběti),21 která byla škůdcem (pachatelem)  


                                                 
18 Bod I. procesního pokynu předsedy Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. března 2007, 
upravujícího podání žádosti o spravedlivé zadostiučinění.  
19 Citelnost výše peněžitého zadostiučinění může mít význam i jako generální prevence. 
20 § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
21 § 444 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 
50/2003 Sb.  
Dále srov. zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle nějž stát podpůrně poskytne veřejnou  
dávku sociální povahy oběti trestné činnosti, pokud škoda na zdraví oběti nebo škoda pozůstalého 
v důsledku smrti oběti nebyla plně uhrazena škůdcem (pachatelem). 
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           zaplacena nebo kterou uznal zaplatit 
 


 


3.11    Celkové zhodnocení účelnosti a účinnosti výše zadostiučinění v penězích 


 


 


Hlediska nepřiměřenosti výše zadostiučinění v  penězích  


 


 


1.    Odveta (odplata)22 či pomsta (retribuce) oběti vůči pachateli 


                                                                                                                                                         
K cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. poznamenejme, že tato administrativně-direktivní vyhláška ideově pramení 
v předchozím modelu řízení „socialistické společnosti“, vyznačujícím se politickou ideologií založenou na 
rovnostářství (nezaměňovaným za právní rovnost nebo za právní jistotu) a vedle toho založenou na 
ochranářství „socialistických organizací“; (srov. též starší vyhlášky č. 32/1965 Sb., č. 45/1964 Sb., č. 7/1962 
Sb. a č. 205/1958 Ú. l.). 
K používání cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. připomeňme soudcovské právo posoudit použití podzákonného 
předpisu v konkrétní právní věci (čl. 95 odst. 1 Ústavy). Jedná se o soudcovské právo posoudit soulad cit. 
vyhl. č. 440/2001 Sb. se zákonem nebo mezinárodní smlouvou, např. s Úmluvou na ochranu lidských práv a 
důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), 
vyhlášenou pod č. 96/2001 Sb. m. s. Posoudí-li soudce, že cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. sama o sobě sice není 
neústavní (a contr. postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy), avšak její použití v konkrétní věci by vedlo 
k nepřiměřenému právnímu závěru příčícímu se účelu obecného soukromého práva (§ 1 odst. 1 obč. zák.), a 
tudíž by vedlo k nespravedlivému rozhodnutí o subjektivním právu poškozeného, soudce vyhlášku 
nepoužije a rozhodne o výši škodní náhrady soudcovským uvážením podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí dle okolností případu; tzn. jako by vyhláška nebyla.  
Pravidelná a zároveň ospravedlnitelná soudcovská nepoužívání cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. by vyvolala 
zákonodárně politickou otázku o správnosti (účelnosti) této vyhlášky samé.  
22 Srov. ustanovení § 1, českého, původně československého, zákona č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání 
souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků, vylučující bezprávnost určitých minulých jednání, 
k nímž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945, a jež, krom jiného, směřovala ke „spravedlivé 
odplatě“ za činy okupantů nebo jejich pomahačů, a to i tehdy, byla-li by takováto jednání podle platných 
předpisů trestná.  
Pochybnost o samotné právnosti tohoto zákona z 8. května 1946 se opírá přinejmenším o to, že se 
vztahuje též na minulé činy v poválečné době míru a již v době svobody, tzn. na činy „spravedlivé odplaty“ až 
do politického data, 28. října 1945, tj. i pět měsíců po druhé světové válce v době svobody. Doba 
nesvobody je přitom legálně, ovšem až následně po cit. zák. č. 115/1946 Sb., vymezena dobou sice od 30. 
září 1938, ale jen do 4. května 1945; viz § 8 odst. 3 zákona č. 195/1946 Sb., o použivatelnosti předpisů 
z doby nesvobody. Též viz úřední skončení doby nesvobody dnem 4. května 1945 dle § 1 vl. nař. č. 
31/1945 Sb., jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku, a 
to na základě zmocnění ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., 
o obnovení právního pořádku (roč. 5, č. 3). Dále viz účelové vymezení doby nesvobody od 30. září 1938 
do 4. května 1945 podle § 2 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o 
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. K cit. zák. č. 115/1946 Sb. lze dodat, že 
nebyl uveden do souladu s Listinou základních práv a svobod do 31. prosince 1991; viz § 6 ústavního 
zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákona 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Tímto dnem proto pozbyla účinnosti 
ta ustanovení, která nejsou s Listinou v souladu. Právnost „spravedlivé odplaty“ přitom není v souladu 
přinejmenším s tím, že jen soud rozhoduje o vině a trestu, tedy i o „spravedlivé odplatě“ za zaviněné 
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2.    Šikana pachatele obětí nebo jiný nemrav oběti (výkon práva oběti  
       proti dobrým mravům) 


3.    Majetkově nebo soutěžně jednoznačně zničující (likvidační) následek  
       na straně pachatele (zákaz rdousícího efektu jdoucího až na majetkovou  
       nebo soutěžní podstatu) 


4.    Nadměrná finanční zátěž pachatele s ohledem na jeho osobní a majetkové  
       poměry a jeho objektivní schopnosti a možnosti  


5.    Způsob obživy oběti (způsob výdělečné činnosti oběti) 


6.    Peněžitý trest (soukromá pokuta) pachateli, (potrestání pachatele obětí), 
       (trestající zadostiučinění);23 srov. bod 7. 


                                                                                                                                                         
jednání. Přestože lze do jisté míry rozumět dobovým pohnutkám, které vedly k přijetí cit. zák. č. 116/1946 
Sb., nelze popřít dnešní neúčinnost jeho ustanovení, a to již v Československu od 1. ledna 1992.  
Vedle toho zůstává otevřenou otázkou „spravedlnost“ odplaty v konkrétním minulém případě, kterou lze 
chápat přinejmenším jako její „přiměřenost“, a to např. i z hlediska stavu krajní nouze. 
23 Srov. však odlišné právní pojetí punitive damages nebo exemplary damages čili odlišné pojetí trestajícího 
odškodnění, vedle compensatory damages neboli vyrovnávajícího odškodnění, v americké (USA), resp. britské 
soukromoprávní deliktní soustavě tort law. Nutno poznamenat, že soudy zde plní též jistou roli ve 
společenských přerozdělovacích procesech a soudci tím jsou i spolutvůrci státní hospodářské politiky, 
jejímž nástrojem je i trestající odškodnění za soukromoprávní delikt. 
Český zákon sice nic takového výslovně nezakazuje, ale se zřetelem na celkově odlišnou právní soustavu 
spíše vylučuje. Jedná se o věc nejen právní doktríny a judikatury, ale v neposledku též celého právního a 
hospodářského zřízení, jeho prvků a vazeb a soudcovské role ve společenském zřízení. Rozhodná přitom 
zůstává podstata a smysl přirozených lidských práv, občanských práv a obecného dobra, založených na 
přirozené nutnosti (přirozeném zákonu) vyrovnání; srov. též generální příkaz ústavní konformity výkladu a 
používání právních předpisů s Listinou základních práv a svobod (§ 1 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 
Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění 
České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., přičemž tento 
ústavní zákon má právní sílu jen zákona dle čl. 112 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů). Významnou roli hraje i to, že o trestajícím zadostiučinění by bylo 
lze spravedlivě uvažovat jen u zaviněné nemajetkové újmy; srov. zlý úmysl. 
Zvláštní otázkou může být trestající zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou oběti výkonem 
veřejné moci, které by event. mohlo zahrnout i pokutu placenou orgánem veřejné moci oběti. A contrario 
pokuty placené orgánu veřejné moci. 
Přinejmenším po stránce psychologické a výchovné můžeme do jisté míry dospět k efektu až blízkému 
vyrovnacímu a zároveň též trestajícímu zadostiučinění i v určitých českých poměrech, a to přiznáním 
paušální výše náhrady škody, vydávaného bezdůvodného obohacení a přiměřené peněžitého zadostiučinění 
podle § 5 odst. 2 nebo 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). 
Ve prospěch event. soukromoprávně pokutového (sankčního) navýšení kompenzačního přiměřeného 
peněžitého zadostiučinění by snad mohla obecně mluvit generální prevenční zákonná povinnost, 
stanovená soukromým právem (§ 415 obč. zák.), pokud by ovšem byla právně pojímána absolutně; nikoli 
jen v poměru mezi škůdcem a konkrétním poškozeným. 
Ke generální prevenci nemajetkových (i majetkových) újem se však v českém (ale i mnohdy jiném) právním a 
vůbec společenském prostředí běžně používají veřejnoprávní prostředky zahrnující soudní nebo správní 
trestání peněžitými tresty či pokutami, jejichž výnosy plynou nikoli obětem, nýbrž do veřejných rozpočtů. 
Srov. též účel trestu podle § 23 dříve platného českého, původně československého, trestního zákona č. 
140/1961 Sb., v posledně platném znění před rokem 2010. 
Dále srov. odrazující funkci zadostiučinění, ovšem ve vztahu k potencionálnímu chování téhož pachatele 
vůči téže oběti, jež prokazatelně hrozí v budoucnu; například ve vztahu k dokázané hrozbě opakování  
téhož nebo podobného zásahu, jímž může být připravované další vydání knihy coby téhož nebo podobného 
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7.    Odměna oběti navíc (i jen částečně) za její riziko, odvahu a úsilí v obecném   
       zájmu na řádných poměrech ve společnosti  
       [soukromoprávně trestní (sankční) peněžité navýšení vzájemně  
       vyrovnávajícího (osobně kompenzačního) zadostiučinění mezi pachatelem 
       a obětí o pokutu pachateli, placenou oběti] 
       [bezdůvodné obohacení (i jen částečně) oběti (obohaceného) na úkor  
       pachatele (ochuzeného) spočívající v peněžitém prospěchu oběti vyjadřujícím  
       výstražný (exemplární) postih pachatele (soukromou pokutu)24 v obecném  
       zájmu na obecném předcházení vzniku nemajetkových újem (generální  
       prevence)];25 srov. bod 6. 
 
8.    Obcházení účelu nebo obsahu zákona obětí, pokud jde o náhradu škody  
       na majetku včetně náhrady ušlého zisku (majetkovou újmu) nebo o vydání  
       bezdůvodného obohacení, a to výkonem práva na přiměřené zadostiučinění  
       v penězích za nemajetkovou újmu, nejde-li o stanovení paušální částky z více  
       právních důvodů26  


9.    Jiné hledisko nepřiměřenosti 


 
 


Hlediska přiměřenosti zadostiučinění peněžitého  i nepeněžitého  
(hlediska obou forem zadostiučinění souběžně)  


 
 


                                                                                                                                                         
rušebního předmětu. V tomto případě ale nejde o generální, nýbrž o individuální prevenci v poměru mezi 
pachatelem (ohrozitelem) a obětí. 
Zásadní právní pochybnost o správnosti též trestajícího soukromoprávního zadostiučinění, a to nejen 
v českých poměrech, se opírá o přirozenou nutnost vyrovnání narušených soukromých poměrů mezi 
pachatelem a jeho obětí, z čehož již trestající zadostiučinění vybočuje.  
24 Nicméně, soukromá pokuta je českému soukromému právu známa, a to ve zvláštním zákonném případě 
práva na vydání bezdůvodného obohacení v trestající výši dvojnásobku obvyklé odměny; viz § 40 odst. 4 in 
fine, též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94, jakož i § 100a odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. Kromě vyrovnacího, a tedy i restitučního účelu vydání bezdůvodného obohacení 
je sledován též trestající účel spočívající v možném navýšení částky připadající na obvyklou odměnu na 
dvojnásobek (právo dvojnásobku). Ochuzený tak nejenže nemusí být krácen, nýbrž na vydaném 
bezdůvodném obohacení může i získat, a to i v obecném zájmu na řádném chodu společnosti. Mezi 
zákonodárné okolnosti, které k tomu vedly, patřila i nemožnost rozhodování o vydání bezdůvodného 
obohacení v adhezním řízení trestním. Proto se hledal jiný způsob právního posílení postavení oběti, aniž 
by se měnilo adhezní řízení trestní, k němuž by byl nutný meziresortní zákonodárně politický přístup. 
Autor má za to, že rozšíření adhezního řízení trestního mělo být tehdy provedeno, protože by to bylo ve 
prospěch slabší strany (oběti) i rozumného uspořádání věci. 
Československý autorský zákon platný v letech 1953 až 1965 [zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském 
(autorský zákon)] stanovil náhradové právo tak, že místo náhrady škody způsobené neoprávněným užitím 
díla bylo lze se domáhat náhrady až do výše dvojnásobku autorské odměny za takové užití díla, kdyby bylo 
oprávněné (§ 64 odst. 3). 
25 Srov. však supra. 
26 § 5 odst. 2 nebo 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). 
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13. Okolnosti svědčící pro obě formy přiměřeného zadostiučinění souběžně 


 
14. Celkové zhodnocení účelnosti a účinnosti obou forem přiměřeného  
      zadostiučinění souběžně 


 
 


Jiné 


 
 
15.  Objektivní zjistitelnost výše nároku na přiměřené zadostiučinění v penězích  
       jen s nepoměrnými obtížemi nebo její nezjistitelnost vůbec27 


 
 


Závěr (právní názor)  


 


Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci v jednotlivostech i 


v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám na položenou 


právní otázku:  


 


 Přiměřeným (spravedlivým) zadostiučiněním ve výše popsané právní věci 


je:  


_____________________________________________________________________ 


alternativně: 


 Výše popsané zadostiučinění je / není přiměřené (spravedlivé), 


a to ve smyslu __________________________________________________________ 


 


 


D o l o ž k a 


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


                                                 
27 Právním následkem tohoto stavu je určení výše nároku na zadostiučinění v penězích soudem dle jeho 
úvahy (§ 136 o. s. ř.).     
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osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


      Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu obsahující právní posouzení shora 


popsaných skutečností, jakož i právní názor z něho vyplývající, je předložen bez rozporů. 


      Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh. 


 


            


 


       Posuzovatel:  


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              
 








OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO


PRÁVO DĚDICKÉPRÁVO DĚDICKÉ
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.6 (2010)verze 1.6 (2010)


© Ivo Telec, 2006© Ivo Telec, 2006
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. druhy právního nástupnictvídruhy právního nástupnictví


2.2. zásady, účel a právní povaha, z dějin, zásady, účel a právní povaha, z dějin, 


zdroje práva dědického zdroje práva dědického 


3.3. autonomie vůle v dědickém právuautonomie vůle v dědickém právu


4.4. dědické nástupnictví; dědění ze závěti dědické nástupnictví; dědění ze závěti 


nebo ze zákonanebo ze zákona


5.5. závěť, závětní nadace nebo nadační závěť, závětní nadace nebo nadační 


fondfond
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6.6. notář, správce dědictví a správce vkladu, notář, správce dědictví a správce vkladu, 


vykonavatel závětivykonavatel závěti


7.7. řízení o dědictví, daň dědickářízení o dědictví, daň dědická
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1. ČÁST1. ČÁST


PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ 


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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PRÁVO NÁSTUPNICKÉPRÁVO NÁSTUPNICKÉ


1.1. právo dědicképrávo dědické


2.2. jinéjiné právo nástupnické právo nástupnické 


např. nástupnické právo právnických např. nástupnické právo právnických 


osob, nástupnické právo státu osob, nástupnické právo státu 


k pozůstalosti bez dědice aj.k pozůstalosti bez dědice aj.
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DRUHY DRUHY 


PRÁVNÍHO NÁSTUPNICTVÍPRÁVNÍHO NÁSTUPNICTVÍ


 VšeobecnéVšeobecné (univerzální sukcese):(univerzální sukcese):


1.1. dědický přechoddědický přechod


2.2. prodej podnikuprodej podniku


3.3. splynutí nebo sloučení právnických osobsplynutí nebo sloučení právnických osob


 V případěV případě jednotlivého práva nebo dluhujednotlivého práva nebo dluhu (singulární (singulární 
sukcese): sukcese): 


1.1. přechod nájemního práva k bytu (přechod nájemního práva k bytu (nene k k druţstevnímu)druţstevnímu)


2.2. postoupení licencepostoupení licence


3.3. postoupení pohledávkypostoupení pohledávky


4.4. převzetí dluhupřevzetí dluhu
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PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ 


PODLE OSOBPODLE OSOB


1.1. právní nástupnictví člověka právní nástupnictví člověka jednotnéjednotné


2.2. právní nástupnictví právnické osoby právní nástupnictví právnické osoby 


zásadně jednotné s výjimkamizásadně jednotné s výjimkami


pro některé druhy právnických osobpro některé druhy právnických osob


např. pro nadacenapř. pro nadace
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SINGULÁRNÍ NÁSTUPNICTVÍSINGULÁRNÍ NÁSTUPNICTVÍ


V PŘÍPADĚ SMRTIV PŘÍPADĚ SMRTI


 Přechody majetkových práv mimo Přechody majetkových práv mimo 


univerzální univerzální (dědickou)(dědickou) sukcesi na zvláštní  sukcesi na zvláštní  


nástupcenástupce


1.1. nájemní právo k nedruţstevnímu bytu nájemní právo k nedruţstevnímu bytu 


2.2. pohledávka na pojistné plnění z pojištění osobpohledávka na pojistné plnění z pojištění osob


3.3. pohledávka z pracovněprávního titulupohledávka z pracovněprávního titulu


4.4. pohledávka z nemocenského pojištěnípohledávka z nemocenského pojištění


5.5. pohledávka ze sociálního zabezpečenípohledávka ze sociálního zabezpečení
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PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ 


ČLOVĚKAČLOVĚKA


 Právní důsledky lidské smrtiPrávní důsledky lidské smrti


1.1. zánikzánik práva osobnostního aj. práva osobnostního aj. osobníchosobních


práv a závazků, práv a závazků, např. práva na bolestnénapř. práva na bolestné


2.2. zánikzánik věcného práva z věcného věcného práva z věcného 


břemene, břemene, vázanéhovázaného na určitou na určitou 


oprávněnou osobuoprávněnou osobu


3.3. zánik zánik věcného předkupního práva, věcného předkupního práva, 


vázanéhovázaného na určitou oprávněnou osobuna určitou oprávněnou osobu
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4.4. přechodpřechod majetkovýchmajetkových práv na právní práv na právní 


nástupce (sukcesory) zemřeléhonástupce (sukcesory) zemřelého


i.i. univerzální sukceseuniverzální sukcese (dědické   (dědické   


nástupnictví)nástupnictví)


ii.ii. singulární sukcesesingulární sukcese (jiné nástupnictví (jiné nástupnictví 


na jiný okruh nástupců neţli dědiců )na jiný okruh nástupců neţli dědiců )
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2. ČÁST2. ČÁST


PRÁVO DĚDICKÉPRÁVO DĚDICKÉ
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ÚČEL ÚČEL 


 Účelem všeobecné právní nástupnictví Účelem všeobecné právní nástupnictví 


dědice do majetkových práv a závazků dědice do majetkových práv a závazků 


zemřeléhozemřelého


 Přechod pozůstalostních aktiv a pasivPřechod pozůstalostních aktiv a pasiv


v v celistvosticelistvosti (univerzálně), jako celek,(univerzálně), jako celek,


nikoli kusově (singulárně), na dědicenikoli kusově (singulárně), na dědice
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ZÁSADYZÁSADY


1.1. zásada privátní autonomiezásada privátní autonomie


srv. právní princip svobodné vůlesrv. právní princip svobodné vůle


 zásadazásada osobní testovací volnostiosobní testovací volnosti


 zásadazásada nevnucení dědictvínevnucení dědictví


2.2. zásada individualizace dědictvízásada individualizace dědictví


 kolektivizacekolektivizace dědictví kmeni, obci, státudědictví kmeni, obci, státu


 familiarizace dědictví mezi pokrevnímifamiliarizace dědictví mezi pokrevními


příbuznými a manţelempříbuznými a manţelem


o. z.:  právo potomka na dědický podíl,o. z.:  právo potomka na dědický podíl,


odejmutelné pouze vyděděním odejmutelné pouze vyděděním 
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PRÁVNÍ POVAHAPRÁVNÍ POVAHA


 Absolutní subjektivní majetkové právoAbsolutní subjektivní majetkové právo


(oprávnění) člověka nebo právnické osoby(oprávnění) člověka nebo právnické osoby (dědice)(dědice)


na dědictvína dědictví


 působí působí erga omneserga omnes


 přechází na dědice zemřelého původního dědicepřechází na dědice zemřelého původního dědice


(transmise dědictví)(transmise dědictví)


 V objektivním pojmovém významu V objektivním pojmovém významu 


část práva nástupnického  část práva nástupnického  == částčást souboru právníchsouboru právních


norem vyplývajících ze zdroje práva, norem vyplývajících ze zdroje práva, např. z předpisunapř. z předpisu
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Z DĚJINZ DĚJIN


 ABGBABGB 1811   1811   


české země Československa před 1951české země Československa před 1951


-- zůstavitelovou smrtí vzniklo právo na leţícízůstavitelovou smrtí vzniklo právo na leţící


pozůstalost pozůstalost (hereditas iacens),(hereditas iacens),


které se nabízelo dědici které se nabízelo dědici 


-- dědická přihláškadědická přihláška


-- odevzdání (adice) pozůstalosti dědici soudemodevzdání (adice) pozůstalosti dědici soudem


formou odevzdací listiny ke dni právníformou odevzdací listiny ke dni právní


moci rozhodnutí moci rozhodnutí 
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ZDROJEZDROJE


1.1. čl. 11/1 LZPS:                                „čl. 11/1 LZPS:                                „dědění se zaručuje“dědění se zaručuje“


2.2. §§ 460 460 -- 487, 873 o. z.487, 873 o. z.


3.3. §§ 17 17 -- 18 z. č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu 18 z. č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu 


soukromém a procesnímsoukromém a procesním


4.4. z. č. 227/98 Sb., o nadacích a nadačních fondechz. č. 227/98 Sb., o nadacích a nadačních fondech


5.5. o. s. ř., not. ř.o. s. ř., not. ř.


6.6. z. č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z. č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 


z převodu nemovitostí z převodu nemovitostí 


7.7. nř. č. 258/95 Sb., kterým se provádí o. z.nř. č. 258/95 Sb., kterým se provádí o. z.


8.8. vyhl. č. 196/01 Sb., o odměnách a náhradách notářů vyhl. č. 196/01 Sb., o odměnách a náhradách notářů 


a správců dědictvía správců dědictví
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AUTONOMIE VŮLE AUTONOMIE VŮLE 


V PRÁVU DĚDICKÉMV PRÁVU DĚDICKÉM


 Právní princip svobodyPrávní princip svobody vůlevůle


 soukromoprávní zásada soukromoprávní zásada privátníprivátní autonomieautonomie


1. Zůstavitelova svoboda povolání nebo vyloučení 
dědice


i. poslední pořízení (pořízení závěti)


ii. vydědění


iii. odpuštění zavrţeníhodného jednání


2. Zůstavitelova svoboda nakládání s majetkem


i. povolání správce dědictví


ii. zaloţení nadace nebo nadačního fondu


iii. příkaz k započtení na podíl závětního dědice         
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3. Dědicova svoboda přijmout nebo odmítnout 


dědictví


4. Svoboda dědiců sjednat dohody mezi sebou nebo 


s věřiteli zůstavitele
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 EXKURS O PŘÍKAZU V PRÁVUEXKURS O PŘÍKAZU V PRÁVU


SOUKROMÉM SOUKROMÉM 


 Příkazy vyplývající ze smlouvyPříkazy vyplývající ze smlouvy


např. z příkazní, srv. příkaz klienta advokátovi, např. z příkazní, srv. příkaz klienta advokátovi, 
z pracovní, ze smlouvy o obchodním z pracovní, ze smlouvy o obchodním 
zastoupení aj.zastoupení aj.


 Příkazy bezesmluvní Příkazy bezesmluvní (soukromoprávně (soukromoprávně 


nenetypické)                            typické)                             vůli příkazníkavůli příkazníka


1.1. příkaz zůstavitele k započtení na dědický příkaz zůstavitele k započtení na dědický 


podíl závětního dědice podíl závětního dědice 


2.2. jiný příkaz, jiný příkaz, např. u darovánínapř. u darování
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DĚDICKÉ NÁSTUPNICTVÍDĚDICKÉ NÁSTUPNICTVÍ


 Solidární právní důsledkySolidární právní důsledky


 více dědiců nabývá celek dědictvívíce dědiců nabývá celek dědictví


v poměru svých podílův poměru svých podílů


 společně a nerozdílně dědici zavázáni společně a nerozdílně dědici zavázáni 


věřitelům zůstavitele za přešlé dluhy věřitelům zůstavitele za přešlé dluhy 


 o. z.: kaţdý dědic odpovídá za dluhy o. z.: kaţdý dědic odpovídá za dluhy 


dědictví jen do výše nabytého dědictvídědictví jen do výše nabytého dědictví


podle poměru svého podílu podle poměru svého podílu 
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DĚDICKÉ NÁHRADNICTVÍDĚDICKÉ NÁHRADNICTVÍ


 Náhradnictví závětního dědiceNáhradnictví závětního dědice


1.1. obecné náhradnictvíobecné náhradnictví (vulgární substituce)(vulgární substituce)


=  povolání náhradního závětního dědice =  povolání náhradního závětního dědice 


pro případ předemření původního závětníhopro případ předemření původního závětního


dědicedědice


2.2. svěřenské náhradnictví svěřenské náhradnictví (fideikomisární (fideikomisární 


substituce)                                                   substituce)                                                    o. z.o. z.


=  závětní dědic =  závětní dědic (institut)(institut) nesmí věc zcizit nesmí věc zcizit 


a po jeho smrti připadne náhradnímu závětnímua po jeho smrti připadne náhradnímu závětnímu


dědici dědici (substitutu), např. u rodového majetku(substitutu), např. u rodového majetku
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OSOBYOSOBY


 ZůstavitelZůstavitel =  právní předchůdce=  právní předchůdce


 pořizovatel závěti, vydědění, správcovstvípořizovatel závěti, vydědění, správcovství


 DědicDědic =  všeobecný právní nástupce =  všeobecný právní nástupce 


i i do dluhů, do dluhů, alter egoalter ego zůstavitelezůstavitele


 OdkazovníkOdkazovník (legatář)  =   singulární právní(legatář)  =   singulární právní


nástupce jen pro nástupce jen pro 


jednotlivě určenájednotlivě určená


aktivaaktiva ((bezbez dluhů)dluhů)
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PŘEDPOKLADY PŘEDPOKLADY 


DĚDICKÉHO NÁSTUPNICTVÍDĚDICKÉHO NÁSTUPNICTVÍ


1.1. biologická smrt zůstavitelebiologická smrt zůstavitele


2.2. existence dědictvíexistence dědictví


 majetek nepatrné hodnotymajetek nepatrné hodnoty


3.3. bytí vč. početí nebo zaloţení dědicebytí vč. početí nebo zaloţení dědice


např. početí nascitura, závětní založení nadace např. početí nascitura, závětní založení nadace 


nebo nadačního fondu, jiné založení dosud nevzniklé nebo nadačního fondu, jiné založení dosud nevzniklé 


právnické osoby; právnické osoby; člověk i nesvéprávnýčlověk i nesvéprávný


 odúmrť státuodúmrť státu


4.4. dědický titul dědice, dědický titul dědice, viz závěť nebo zákonviz závěť nebo zákon


5.5. přijetí nebo odmítnutí dědictví dědicempřijetí nebo odmítnutí dědictví dědicem


 odúmrť státuodúmrť státu
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SMRT JAKO PRÁVNÍ UDÁLOSTSMRT JAKO PRÁVNÍ UDÁLOST


 SmrtSmrt =  událost v lidském ţivotě, =  událost v lidském ţivotě, 


jeţ je právně významnou skutečností jeţ je právně významnou skutečností 


působící působící zánik právní subjektivityzánik právní subjektivity člověka  člověka  


(způsobilosti mít práva a povinnosti)(způsobilosti mít práva a povinnosti)


 Deklaratorní právní osvědčení smrtiDeklaratorní právní osvědčení smrti


1.1. zápis smrti v knize úmrtí matriční knihy, zápis smrti v knize úmrtí matriční knihy, 


vedené MaÚ        vedené MaÚ         úmrtní listúmrtní list


2.2. rozsudek o prohlášení za mrtvého rozsudek o prohlášení za mrtvého 
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POZŮSTALOST A DĚDICTVÍPOZŮSTALOST A DĚDICTVÍ


 PozůstalostPozůstalost (hereditas, (hereditas, 
Nachlass)  Nachlass)  


 osoba zůstaviteleosoba zůstavitele


=   =   jměníjmění (soubor aktiv(soubor aktiv


a pasiv) zanechané a pasiv) zanechané 


zůstavitelemzůstavitelem


 přechází děděním přechází děděním 


nebonebo jinakjinak
např. odúmrtí, např. odúmrtí, 


přechodempřechodem práva nájmu                  práva nájmu                  
nedružstevního bytunedružstevního bytu


 DědictvíDědictví (Erbschaft)(Erbschaft)


 osoba dědiceosoba dědice


=   event. =   event. děditelnáděditelná část  část  


pozůstalostipozůstalosti


 odúmrť státuodúmrť státu


 vydání majetku  vydání majetku  


nepatrné hodnoty nepatrné hodnoty 


obstaravateli pohřbuobstaravateli pohřbu
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 Pozůstalost Pozůstalost 


způsobilá způsobilá 


ke zděděníke zdědění


 Pozůstalost Pozůstalost 


nezpůsobilá nezpůsobilá 


ke zděděníke zdědění


např. majetek např. majetek 


nepatrné hodnoty nepatrné hodnoty 


vydaný obstaravateli vydaný obstaravateli 


pohřbu bez ohledupohřbu bez ohledu


na to, bylna to, byl--li by li by 


dědicemdědicem
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PŘEDMĚT PRÁVA DĚDICKÉHOPŘEDMĚT PRÁVA DĚDICKÉHO


 Dědictví Dědictví (aktiva a pasiva)(aktiva a pasiva)


=  zanechané (zůstavené) =  zanechané (zůstavené) jměníjmění způsobilé způsobilé 


dědického přechodu dědického přechodu mortis causa,mortis causa,


ocenitelné cenou obvyklou (obecnou)ocenitelné cenou obvyklou (obecnou)


např. pozemek, podnik, obchodní podíl, např. pozemek, podnik, obchodní podíl, 


patent, dluhypatent, dluhy


 Majetek Majetek (aktiva)(aktiva)


1.1. hmotnýhmotný


2.2. nehmotnýnehmotný, , např. majetková práva aj. např. majetková práva aj. 


majetkové hodnoty, kupř. ochranná známkamajetkové hodnoty, kupř. ochranná známka
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 NENÍ PŘEDMĚT NENÍ PŘEDMĚT 


PRÁVA DĚDICKÉHOPRÁVA DĚDICKÉHO


 singulární sukcese, singulární sukcese, např.:např.:


 Odkaz Odkaz (legatum),(legatum), např. sbírka fotografiínapř. sbírka fotografií


odkázaná městskému muzeu v rodištiodkázaná městskému muzeu v rodišti


 Odkazovník Odkazovník (legatář)(legatář) neodpovídá za dluhyneodpovídá za dluhy


zůstavitelezůstavitele


 o. z.o. z.
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OKAMŢIK NABYTÍ DĚDICTVÍOKAMŢIK NABYTÍ DĚDICTVÍ


 Smrtí zůstaviteleSmrtí zůstavitele


ipso iureipso iure s právem dědictví odmítnouts právem dědictví odmítnout


 soudním odevzdáním leţící pozůstalosti dědicůmsoudním odevzdáním leţící pozůstalosti dědicům


(adiční zásada), ABGB(adiční zásada), ABGB


 přijetím dědictví se zpětnými účinky, C. c. aj.přijetím dědictví se zpětnými účinky, C. c. aj.


 Nabytí dědictví podle práva platného v době smrti Nabytí dědictví podle práva platného v době smrti 
zůstavitele   zůstavitele    i podle jiţ zrušených předpisůi podle jiţ zrušených předpisů
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OSOBYOSOBY


 Nezpůsobilý Nezpůsobilý 


závětní dědiczávětní dědic





podíl připadne podíl připadne 


zákonnému dědicizákonnému dědici


 Nezpůsobilý Nezpůsobilý 


zákonný dědiczákonný dědic





povoláni jeho potomcipovoláni jeho potomci
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PŘEKÁŢKY VZNIKU DĚDICKÉHO PŘEKÁŢKY VZNIKU DĚDICKÉHO 


PRÁVAPRÁVA


1.1. ZákonnáZákonná překáţka dědické nezpůsobilostipřekáţka dědické nezpůsobilosti


 objektivní dědická nezpůsobilost objektivní dědická nezpůsobilost s důvody:s důvody:


a.a. úmyslný trestný čin   úmyslný trestný čin    zůstavitelizůstaviteli


např. útisk aj.např. útisk aj. jeho manţelujeho manţelu


jeho dětemjeho dětem


jeho rodičůmjeho rodičům


b.b. zavrţeníhodné jednání proti projevu poslední zavrţeníhodné jednání proti projevu poslední 


vůle, vůle, např. nátlak, zábrana, potlačení, např. nátlak, zábrana, potlačení, 


podvržení, zfalšování, záměnapodvržení, zfalšování, záměna


 zůstavitelovo odpuštěnízůstavitelovo odpuštění
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2.2. volní překáţka volní překáţka dle dle vůlevůle zůstavitelezůstavitele


=  vydědění potomka zůstavitelem=  vydědění potomka zůstavitelem
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DRUHY POŘÍZENÍ DRUHY POŘÍZENÍ 


PRO PŘÍPAD SMRTIPRO PŘÍPAD SMRTI


 O. z.:O. z.:


1.1. závěť, vydědění, správcovstvízávěť, vydědění, správcovství


  o. z.:o. z.:


1.1. společná závěť, společná závěť, např. manželůnapř. manželů


2.2. odkazodkaz


3.3. dědická smlouva manţelůdědická smlouva manţelů
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DĚDICKÉ TITULYDĚDICKÉ TITULY


 Právní důvody nabytí práva děditPrávní důvody nabytí práva dědit


1.1. závěťzávěť (testamentární posloupnost)(testamentární posloupnost)


2.2. podpůrně podpůrně zákonzákon (intestátní posloupnost)(intestátní posloupnost)


3.3. závěťzávěť a podpůrně, ve zbytku, a podpůrně, ve zbytku, zákonzákon
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PRÁVO ODMÍTNOUT DĚDICTVÍPRÁVO ODMÍTNOUT DĚDICTVÍ


 Výraz dědické autonomie vůleVýraz dědické autonomie vůle


 FormaForma


1.1. prohlášení ústní u souduprohlášení ústní u soudu


2.2. prohlášení písemné zaslané souduprohlášení písemné zaslané soudu


 nastupujenastupuje dědické právo dědické právo potomkapotomka


 Zvláštní plná moc zástupce Zvláštní plná moc zástupce i advokátai advokáta


obsahem obsahem výslovnévýslovné oprávnění zástupceoprávnění zástupce
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JUDIKATURAJUDIKATURA


DovolalDovolal--li se potomek relativní neplatnosti závěti li se potomek relativní neplatnosti závěti 


((§§ 479 o. z.), dal tím najevo, že chce dědit, 479 o. z.), dal tím najevo, že chce dědit, 


a proto již nemůže dědictví odmítnout (a proto již nemůže dědictví odmítnout (§§ 465 o. z.).465 o. z.).


KS v Brně 18 Co 324/95, Ad notam, 1996/3.KS v Brně 18 Co 324/95, Ad notam, 1996/3.
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3. ČÁST3. ČÁST


ZÁVĚTNÍ NEBO ZÁKONNÝ DĚDIC, ZÁVĚTNÍ NEBO ZÁKONNÝ DĚDIC, 


VYDĚDĚNEC VYDĚDĚNEC 


A SPRÁVCE DĚDICTVÍA SPRÁVCE DĚDICTVÍ
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PRÁVNÍ POVAHA ZÁVĚTIPRÁVNÍ POVAHA ZÁVĚTI


 Formální, jednostranný, odvolatelný osobní Formální, jednostranný, odvolatelný osobní 


projev vůle projev vůle člověka staršího 15 let, kterému člověka staršího 15 let, kterému 


dědici má připadnout pozůstalost nebo její část dědici má připadnout pozůstalost nebo její část 


(svobodná volba dědice)(svobodná volba dědice)


 listina o závětilistina o závěti


1.1. prostá listina (soukromá listina) prostá listina (soukromá listina) 


2.2. právně kvalifikovaná listina (notářský právně kvalifikovaná listina (notářský 


zápis), (veřejná listina)zápis), (veřejná listina)


 Osobní právní jednání bez zastoupeníOsobní právní jednání bez zastoupení
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FORMA FORMA 


 Vţdy písemná forma   Vţdy písemná forma   


1.1. soukromá listinasoukromá listina


2.2. soukromá listina se svědky soukromá listina se svědky 


nebo se svědky a předčitatelem nebo se svědky a předčitatelem 


3.3. veřejná listina notářským zápisemveřejná listina notářským zápisem







46





 Nucená forma notářského zápisuNucená forma notářského zápisu


1.1. závěť nezletilého staršího 15 letzávěť nezletilého staršího 15 let


2.2. závěť nevidomého a neslyšícíhozávěť nevidomého a neslyšícího


negramotnéhonegramotného


alt. 3 svědcialt. 3 svědci
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DRUHY ZÁVĚTÍDRUHY ZÁVĚTÍ


1.1. závěť vlastnoruční závěť vlastnoruční (holografní)(holografní) 


psána i podepsána  psána i podepsána   neplatnostneplatnost


2.2. závěť cizí rukou nebo na počítači závěť cizí rukou nebo na počítači ap. ap. 
(allografní)(allografní)


i.i. závěť se svědky svéprávnými a závětí závěť se svědky svéprávnými a závětí 
nepovolaným k dědictví, sepsaná nepovolaným k dědictví, sepsaná např. např. 
advokátemadvokátem


ii.ii. závěť s předčitatelemzávěť s předčitatelem
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


PodepsalPodepsal--li zůstavitel závěť alespoň svým příjmením, li zůstavitel závěť alespoň svým příjmením, 


je tím splněna náležitost podpisu závěti podle ustanovení je tím splněna náležitost podpisu závěti podle ustanovení 


§§ 476 odst. 2 o. z., pokud o totožnosti podpisu 476 odst. 2 o. z., pokud o totožnosti podpisu 


zůstavitele nejsou žádné pochybnosti.zůstavitele nejsou žádné pochybnosti.


R 51/84R 51/84
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Svědkem ve smyslu ustanovení Svědkem ve smyslu ustanovení §§ 476b o. z.  je jen 476b o. z.  je jen 


taková osoba, která je touto funkcí předem pověřena taková osoba, která je touto funkcí předem pověřena 


a je s tímto pověřením srozuměna; a je s tímto pověřením srozuměna; 


není tedy tímto svědkem při pořizování závěti ten, není tedy tímto svědkem při pořizování závěti ten, 


kdo byl tomuto úkonu jen náhodně přítomen.kdo byl tomuto úkonu jen náhodně přítomen.


R 59/98R 59/98
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OBSAH ZÁVĚTIOBSAH ZÁVĚTI


 Podstatná náleţitostPodstatná náleţitost


1.1. povolání dědice k celému nebo k části povolání dědice k celému nebo k části 
majetku, majetku, např. jen k nakladatelskému podnikunapř. jen k nakladatelskému podniku


 Pravidelná nebo nahodilá náleţitostPravidelná nebo nahodilá náleţitost


1.1. povolání náhradního dědice pro případ povolání náhradního dědice pro případ 
předemření původního dědicepředemření původního dědice


2.2. příkaz k započtení na podíl závětního dědicepříkaz k započtení na podíl závětního dědice


3.3. zřízení věcného břemene na nemovitostizřízení věcného břemene na nemovitosti


4.4. zaloţení nadace nebo nadačního fonduzaloţení nadace nebo nadačního fondu
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 Závětní podmínka bez právní ochranyZávětní podmínka bez právní ochrany


např. podmínka péče o ostatní pozůstalé, např. podmínka péče o ostatní pozůstalé, 


péče o rodný dům, o hrob, podmínka péče o rodný dům, o hrob, podmínka 


dostudování aj.dostudování aj.


 závěť je platná, ale v této částizávěť je platná, ale v této části


bez právních důsledků (bez právních důsledků (závazekzávazek


morální morální bez právního vynucení bez právního vynucení 


s postihem morálním odsudkem)s postihem morálním odsudkem)
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Z pořízení závěti Z pořízení závěti nevyplývá zdrţovacínevyplývá zdrţovací


závazekzávazek pořizovatele nenakládat pořizovatele nenakládat 


se svým majetkem určeným v závětise svým majetkem určeným v závěti


 rozhodný stav vlastnictví v rozhodný stav vlastnictví v době smrtidobě smrti
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JUDIKATURAJUDIKATURA


K posouzení skutečné vůle pisatele závěti, jsouK posouzení skutečné vůle pisatele závěti, jsou--li o ní li o ní 
pochybnosti, je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny pochybnosti, je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny 
(slovního výkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev (slovního výkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev 
vůle o ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lze vůle o ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lze 
dovodit skutečnou vůli zůstavitele. Okolnosti případu dovodit skutečnou vůli zůstavitele. Okolnosti případu 
jsou skutečnostmi existujícími vně vlastního projevu vůle, jsou skutečnostmi existujícími vně vlastního projevu vůle, 
a to i tehdy, když je předepsána písemná forma. a to i tehdy, když je předepsána písemná forma. 


Není napravováním neurčitosti projevu vůle, jestliže Není napravováním neurčitosti projevu vůle, jestliže 
projev je vykládán se zřetelem k okolnostem případu.projev je vykládán se zřetelem k okolnostem případu.


NS ČSR 4 Cz 61/86, Bull. NS 1987/2NS ČSR 4 Cz 61/86, Bull. NS 1987/2







54


ZÁVĚTNÍ ZALOŢENÍZÁVĚTNÍ ZALOŢENÍ


PRÁVNICKÉ OSOBYPRÁVNICKÉ OSOBY


1.1. nadacenadace


2.2. nadační fondnadační fond


 Zápis do nadačního rejstříku aţ po smrti Zápis do nadačního rejstříku aţ po smrti 


zůstavitelezůstavitele


 navrhovatelem zápisu vykonavatel závětinavrhovatelem zápisu vykonavatel závěti


 vznik právnické osobyvznik právnické osoby
z. č. 227/98 Sb. o nad. a nad. fondechz. č. 227/98 Sb. o nad. a nad. fondech


 Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie 


Hlávkových“, Hlávkových“, zaloţena 1904 závětízaloţena 1904 závětí J. HlávkyJ. Hlávky 
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 ZÁVĚTNÍ NADACE ZÁVĚTNÍ NADACE 


NEBO NADAČNÍ FONDNEBO NADAČNÍ FOND


 Obsahové náleţitosti závětiObsahové náleţitosti závěti


1.1. názevnázev


2.2. účelúčel ve shodě s obecně prospěšným cílemve shodě s obecně prospěšným cílem


3.3. výše nebo hodnota výše nebo hodnota vkladuvkladu zůstavitelezůstavitele


4.4. pravidlo pro pravidlo pro omezení nákladůomezení nákladů nebo určení jeho nebo určení jeho 
stanovení statutem vydaným správní radou aţ po smrtistanovení statutem vydaným správní radou aţ po smrti


5.5. náleţitosti náleţitosti nadačních příspěvkůnadačních příspěvků nebo určení jejich nebo určení jejich 
stanovení statutem vydaným správní radou aţ po smrtistanovení statutem vydaným správní radou aţ po smrti


6.6. vykonavatel závětivykonavatel závěti, který provede úkony související , který provede úkony související 
se vznikemse vznikem


7.7. event. event. jmenování členů orgánůjmenování členů orgánů; jinak jmenuje ; jinak jmenuje 
vykonavatel aţ po smrtivykonavatel aţ po smrti







58


ZRUŠENÍ ZÁVĚTIZRUŠENÍ ZÁVĚTI


1.1. závětí pozdějšízávětí pozdější, pakliţe závěti , pakliţe závěti nenemohou mohou 


obstát vedle sebe pro obstát vedle sebe pro obsahové vyloučeníobsahové vyloučení


 zásada pozdější závěť samočinně zásada pozdější závěť samočinně 


neruší závěť předchozíneruší závěť předchozí


2.2. odvoláním závětiodvoláním závěti v písemné formě jako v písemné formě jako 


u pořízení závětiu pořízení závěti


3.3. zničením listinyzničením listiny o závěti  =  projev vůleo závěti  =  projev vůle


 zničení závěti omylemzničení závěti omylem
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NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVANOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA


 DobrovolnáDobrovolná úschova:úschova:


1.1. závětízávětí


2.2. listin o vyděděnílistin o vydědění


3.3. listin o správcovství dědictvílistin o správcovství dědictví


4.4. listin o odvolání   listin o odvolání   


not. ř.not. ř.
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VEŘEJNOPRÁVNÍ CENTRÁLNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ CENTRÁLNÍ 


EVIDENCE ZÁVĚTÍEVIDENCE ZÁVĚTÍ


 Notářská komora ČRNotářská komora ČR v Praze                    v Praze                    not. ř.not. ř.


neveřejný seznam v elektronické podoběneveřejný seznam v elektronické podobě


 Pořádkový právní význam Pořádkový právní význam pro dědické řízenípro dědické řízení


 Veřejnoprávní evidence Veřejnoprávní evidence u notáře u notáře 


uschovaných:uschovaných:


1.1. závětízávětí


2.2. listin o vyděděnílistin o vydědění


3.3. listin o správcovství dědictvílistin o správcovství dědictví


4.4. listin o odvolání    listin o odvolání    
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VZOR ZÁVĚTI  VZOR ZÁVĚTI  


Pro případ své smrti pořizuji se svým majetkem takto:Pro případ své smrti pořizuji se svým majetkem takto:


1.1. vozidlo Bona Lux 456, státní poznávací značky 4 B vozidlo Bona Lux 456, státní poznávací značky 4 B 


2 2851, jakož i zaknihované cenné papíry zdědí (…). 2 2851, jakož i zaknihované cenné papíry zdědí (…). 


2.2. ve zbytku povolávám za dědice (…) a pokud by ve zbytku povolávám za dědice (…) a pokud by 


předemřel, povolávám jako náhradního dědice (…).předemřel, povolávám jako náhradního dědice (…).


V (…) dne (…)                                                  (…)V (…) dne (…)                                                  (…)
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VEŘEJNOPRÁVNÍ CENTRÁLNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ CENTRÁLNÍ 


EVIDENCE MANŢELSKÝCH SMLUVEVIDENCE MANŢELSKÝCH SMLUV


 Notářská komora ČRNotářská komora ČR v Praze                    v Praze                    not. ř.not. ř.


neveřejný seznam v elektronické podoběneveřejný seznam v elektronické podobě


 Pořádkový právní význam Pořádkový právní význam pro dědické řízenípro dědické řízení


 Veřejnoprávní evidence Veřejnoprávní evidence notářským zápisemnotářským zápisem


sepsaných: sepsaných: 


1.1. smluv o rozšíření společného jmění manţelůsmluv o rozšíření společného jmění manţelů


2.2. smluv o zúţení společného jmění manţelůsmluv o zúţení společného jmění manţelů


3.3. smluv o vyhrazení vzniku společného jmění smluv o vyhrazení vzniku společného jmění 


manţelů dni zániku manţelstvímanţelů dni zániku manţelství
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PRÁVO DĚDICKÉ PRÁVO DĚDICKÉ 


MEZINÁRODNÍMEZINÁRODNÍ


 Hraniční určovatelHraniční určovatel právních poměrů   právních poměrů   


dědických s cizím prvkemdědických s cizím prvkem


 státní příslušnoststátní příslušnost zůstavitele zůstavitele 


nebo pořizovatele pro případ smrtinebo pořizovatele pro případ smrti


 rozhodný právní řádrozhodný právní řád


 Formální náleţitostiFormální náleţitosti pořízení pro případ smrtipořízení pro případ smrti


 stačí právní řád území pořízenístačí právní řád území pořízení
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PŘÍKLADPŘÍKLAD


Účastník zájezdu, Účastník zájezdu, Josef Novotný,Josef Novotný, český státníčeský státní


příslušníkpříslušník, vlastnoručně sepsal závěť , vlastnoručně sepsal závěť 


na dovolené v Nizozemí, ve Scheveningenu,na dovolené v Nizozemí, ve Scheveningenu,


blízko Haagu, na pobřeţí Severního moře. blízko Haagu, na pobřeţí Severního moře. 


Závěť se řídí Závěť se řídí českýmčeským právním řádem, ač byla právním řádem, ač byla 


napsána v cizině.napsána v cizině.


Pro její formu však Pro její formu však stačí formastačí forma


podle podle nizozemskéhonizozemského práva.práva.
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OKRUH ZÁKONNÝCH DĚDICŮOKRUH ZÁKONNÝCH DĚDICŮ


1.1. příbuzní v přímé liniipříbuzní v přímé linii


i.i. potomci (descendenti) pokrevní i osvojenípotomci (descendenti) pokrevní i osvojení


ii.ii. předci (ascendenti) pokrevní i osvojitelépředci (ascendenti) pokrevní i osvojitelé


2.2. příbuzní v pobočné liniipříbuzní v pobočné linii


i.i. linie linie 1.1. stupně: sourozenci plnorodí i polorodístupně: sourozenci plnorodí i polorodí


ii.ii. linie linie 2.2. stupně: synovci, neteřestupně: synovci, neteře


iii.iii. linie linie 3.3. stupně: strýcové, tetystupně: strýcové, tety


3.3. manţel manţel nebonebo partner stej. pohl. v reg. part.partner stej. pohl. v reg. part.


4.4. spoluţijící osobyspoluţijící osoby (druh nebo druţka aj.)(druh nebo druţka aj.)
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POMĚRY ZÁKONNÝCH DĚDICŮPOMĚRY ZÁKONNÝCH DĚDICŮ


 Osobní poměry k zůstaviteliOsobní poměry k zůstaviteli


1.1. příbuzenský poměrpříbuzenský poměr


2.2. rodinný poměr manţelskýrodinný poměr manţelský


3.3. registrovaný poměr partnerský stejnopohlavníregistrovaný poměr partnerský stejnopohlavní


4.4. jiný osobní poměr, jiný osobní poměr, např. druha a družkynapř. druha a družky


 SoustavySoustavy


1.1. soustava pokrevního, popř. osvojeného soustava pokrevního, popř. osvojeného 


příbuzenství (parentela)příbuzenství (parentela)


2.2. jiné uspořádáníjiné uspořádání
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1. DĚDICKÁ SKUPINA1. DĚDICKÁ SKUPINA


rovným dílem dědí:rovným dílem dědí:


 dětiděti


 bez rozdílu původubez rozdílu původu


 bez rozdílu věku bez rozdílu věku 


 právo reprezentace právo reprezentace 


potomků bez omezenípotomků bez omezení


 přírůstek podílu přírůstek podílu 


(akrescence)(akrescence)


 manţel nebo partnermanţel nebo partner


v reg. part. stejnopohl.v reg. part. stejnopohl.


 není nepominutelný dědicnení nepominutelný dědic


 není výlučný dědic v 1. není výlučný dědic v 1. 


skupiněskupině


příklad příklad 
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ZŮSTAVITEL


MANŢEL 1/3 SYN 1/3
DCERA 1/3


nedědí


VNUČKA 1/6


nedědí


PRAVNUČKA  1/12


PRAVNUK 1/12


VNUK  1/6
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2. DĚDICKÁ SKUPINA2. DĚDICKÁ SKUPINA


nedědínedědí--li potomci, dědíli potomci, dědí


rovným dílem:  rovným dílem:  


 rodičerodiče


 osoby spoluţijícíosoby spoluţijící


= osoby, které 1 rok před smrtí = osoby, které 1 rok před smrtí 


zůstavitele ţily v jeho společnézůstavitele ţily v jeho společné


domácnosti adomácnosti a


a.a. pečovali o domácnost  pečovali o domácnost  


např. družka,např. družka,


nebonebo


b.b. byli odkázáni výţivou byli odkázáni výţivou 


na zůstavitelena zůstavitele


 manţel manţel 


nebo part. v reg. part. stejnopohl.nebo part. v reg. part. stejnopohl.


 minimálně však minimálně však ½½


 můţe být výlučným dědicemmůţe být výlučným dědicem


příklad příklad 
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ZŮSTAVITEL


MANŢEL


(nejméně)


1/2


OTEC


1/6


MATKA


1/6


OSOBA 


SPOLUŢIJÍCÍ


1/6
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3. DĚDICKÁ SKUPINA3. DĚDICKÁ SKUPINA


nedědínedědí--li manţel ani rodiče, li manţel ani rodiče, 


dědí rovným dílem:dědí rovným dílem:


 sourozencisourozenci


 právo reprezentace:právo reprezentace:





synovci a neteře  synovci a neteře  


 osoby spoluţijícíosoby spoluţijící


= osoby, které 1 rok před smrtí = osoby, které 1 rok před smrtí 


zůstavitele ţily v jehozůstavitele ţily v jeho


společné domácnosti aspolečné domácnosti a


a.a. pečovali o domácnost  pečovali o domácnost  


nebonebo


b.b. byli odkázáni výţivoubyli odkázáni výţivou


na zůstavitelena zůstavitele


příklad příklad 
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ZŮSTAVITEL


OSOBA 


SPOLUŢIJÍCÍ


1/3


BRATR 


1/3


SESTRA 


1/3


nedědí


NETEŘ


1/6


SYNOVEC


1/6
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Pojem společné domácnosti ve smyslu Pojem společné domácnosti ve smyslu §§ 474 odst. 1 o. z. 474 odst. 1 o. z. 


je nutno vykládat tak, že zpravidla předpokládá společné je nutno vykládat tak, že zpravidla předpokládá společné 


bydlení. bydlení. 


Doba jednoho roku se počítá zpět ode dne úmrtí Doba jednoho roku se počítá zpět ode dne úmrtí 


zůstavitele.zůstavitele.


R 12/68R 12/68
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4. DĚDICKÁ SKUPINA4. DĚDICKÁ SKUPINA


nedědínedědí--li dědic ve 3. skupině,li dědic ve 3. skupině,


dědí dědí rovným dílem:rovným dílem:


 prarodiče ze strany matky i otce prarodiče ze strany matky i otce 


 právo reprezentace:právo reprezentace:





děti prarodičů  =  strýcové, tetyděti prarodičů  =  strýcové, tety


příklad příklad 
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ZŮSTAVITEL


DĚD


ze strany matky


¼


nedědí


BÁBA


ze strany matky


¼


nedědí


DĚD


ze strany otce


¼


nedědí


BÁBA


ze strany otce


¼


nedědí 


STRÝC


1/5


TETA


1/5


STRÝC


1/5


STRÝC


1/5


TETA


1/5
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DĚDICKÉ PRÁVO POTOMKADĚDICKÉ PRÁVO POTOMKA


 PotomekPotomek =  nepominutelný dědic   =  nepominutelný dědic   


1.1. nezletilý nevyděděný potomeknezletilý nevyděděný potomek


 min. tolik, kolik činí dědický podíl min. tolik, kolik činí dědický podíl 


ze zákona ze zákona 


2.2. zletilý nevyděděný potomekzletilý nevyděděný potomek


 min. ½ dědického podílu min. ½ dědického podílu 


ze zákonaze zákona
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DĚDICKÉ PRÁVO MANŢELADĚDICKÉ PRÁVO MANŢELA


 VýhradníVýhradní dědic jen ze závětidědic jen ze závěti


 Není nepominutelný dědic   Není nepominutelný dědic   


 Společný zákonný dědic Společný zákonný dědic v v 1.1. skupině nebo skupině nebo 


se zvýhodněním min. se zvýhodněním min. ½½ ve ve 2.2. skupině, i kdyby skupině, i kdyby 


neţil ve společné domácnosti se zůstavitelemneţil ve společné domácnosti se zůstavitelem





 Oprávněný z titulu práva manţelskéhoOprávněný z titulu práva manţelského


ke své části smrtí zaniklého společného jmění ke své části smrtí zaniklého společného jmění 


manţelů, pokud existovalo ke dni úmrtímanţelů, pokud existovalo ke dni úmrtí
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MANŢELSKÉ A DĚDICKÉ MANŢELSKÉ A DĚDICKÉ 


PRÁVO MANŢELAPRÁVO MANŢELA


 Smrt manţela   Smrt manţela    zánik manţelství a zánik SJMzánik manţelství a zánik SJM


 Manţelské právo pozůstalého manţelaManţelské právo pozůstalého manţela


na vypořádací podíl na zaniklém SJMna vypořádací podíl na zaniklém SJM





vypořádání zaniklého SJMvypořádání zaniklého SJM


 zůstavený vypořádací podíl zemřelého manţelazůstavený vypořádací podíl zemřelého manţela


součástí pozůstalostisoučástí pozůstalosti


 Dědické právo pozůstalého manţelaDědické právo pozůstalého manţela


k dědictví vč. zůstavenému vypořádacímuk dědictví vč. zůstavenému vypořádacímu
podílu zemřelého manţela na zaniklém SJMpodílu zemřelého manţela na zaniklém SJM
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PRÁVO STÁTUPRÁVO STÁTU


 Stát právním nástupcem zůstaviteleStát právním nástupcem zůstavitele::


1.1. dědic ze závětidědic ze závěti


2.2. nabyvatel odúmrtinabyvatel odúmrti


 odúmrť =odúmrť = nedědický pojem nástupnického nedědický pojem nástupnického 


práva státu práva státu (caducum)(caducum)


 zákonný nabývací titul státuzákonný nabývací titul státu


k pozůstalosti bez dědice k pozůstalosti bez dědice (jmění bez pána)(jmění bez pána)
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 Hospodaření s majetkem státuHospodaření s majetkem státu


Úřad pro zast. st. ve věcech majet. Úřad pro zast. st. ve věcech majet. 


 Výkon majetkových práv autorských Výkon majetkových práv autorských 


a majetkových práv výkonných a majetkových práv výkonných 


umělců umělců vlastním jménem:vlastním jménem:


1.1. Státní fond kultury ČRStátní fond kultury ČR


2.2. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj Státní fond ČR pro podporu a rozvoj 


3.3. české kinematografie              české kinematografie              §§ 26/2, 74 a. z.26/2, 74 a. z.
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Zaloţení příslušnosti určité organizační Zaloţení příslušnosti určité organizační 
sloţky státusloţky státu


 výslovné označení, výslovné označení, např. v závěti:např. v závěti:


„Česká republika „Česká republika –– MinisterstvoMinisterstvo


kultury“kultury“


 nenínení--li,  li,   ÚZSVMÚZSVM
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VYDĚDĚNÍ POTOMKAVYDĚDĚNÍ POTOMKA


 Zákonné důvody Zákonné důvody (skutkové podstaty):(skutkové podstaty):


1.1. v rozporu s dobrými mravy v rozporu s dobrými mravy neposkytnutíneposkytnutí


potřebné potřebné pomocipomoci v nemoci, ve stáří aj.v nemoci, ve stáří aj.


2.2. trvalé trvalé neprojevováníneprojevování opravdového zájmuopravdového zájmu


3.3. odsouzení pro úmyslnýodsouzení pro úmyslný trestný čin trestný čin 


k odnětí svobody min. 1 rokk odnětí svobody min. 1 rok


4.4. trvalé vedení trvalé vedení nezřízenéhonezřízeného ţivotaţivota
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PŘÍKLAD 1: PŘÍKLAD 1: 


Ponechání na holičkáchPonechání na holičkách


Syn se snachou zanechali nevyléčitelně Syn se snachou zanechali nevyléčitelně 


nemocného ovdovělého a bezmocného otce nemocného ovdovělého a bezmocného otce 


a tchána v domku na samotě, odkázaného jen a tchána v domku na samotě, odkázaného jen 


na pomoc vzdálených sousedů. Stav otcena pomoc vzdálených sousedů. Stav otce


vyţadoval denní péči.vyţadoval denní péči.


Tvrdili, ţe otci stačí důchod a sociální dávkyTvrdili, ţe otci stačí důchod a sociální dávky


s tím, ţe oni sami mají tři děti, které chtějí s tím, ţe oni sami mají tři děti, které chtějí 


zaopatřit, a ţe podnikání je stojí peníze. Volnýzaopatřit, a ţe podnikání je stojí peníze. Volný


pokoj ve svém domě ponechávali pro hosty.pokoj ve svém domě ponechávali pro hosty.


Otec syna vydědil.Otec syna vydědil.
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PŘÍKLAD 2: PŘÍKLAD 2: 


NezřízenecNezřízenec


Syn vrcholného manaţera jiţ více neţ 15 let  Syn vrcholného manaţera jiţ více neţ 15 let  


utrácí svůj majetek včetně toho, co dříve utrácí svůj majetek včetně toho, co dříve 


dostával na výţivném, za alkohol a za pitky dostával na výţivném, za alkohol a za pitky 


s kamarády do němoty na veřejnosti.s kamarády do němoty na veřejnosti.


V opilosti ničí cizí věci, přičemţ tím budí V opilosti ničí cizí věci, přičemţ tím budí 


veřejné pohoršení, a nehradí způsobenéveřejné pohoršení, a nehradí způsobené


škody. škody. 


Dvakrát jiţ kvůli tomu přišel o zaměstnání.Dvakrát jiţ kvůli tomu přišel o zaměstnání.


Otec syna vydědil.Otec syna vydědil.
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 Právo zůstavitele rozšířitPrávo zůstavitele rozšířit důsledky důsledky 


vydědění i na děti vyděděného potomkavydědění i na děti vyděděného potomka


a na jejich potomky v celé liniia na jejich potomky v celé linii


 Skutkové podstaty vydědění  Skutkové podstaty vydědění  


 protidůkaz vyděděného potomkaprotidůkaz vyděděného potomka
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 Zánik vyděděníZánik vydědění


1.1. odvolánímodvoláním


2.2. zničením listiny o vydědění = volní projevzničením listiny o vydědění = volní projev


 např. omylemnapř. omylem


3.3. povoláním vyděděného za závětního povoláním vyděděného za závětního 


dědicedědice
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Jestliže potomek trvale neprojevuje o zůstavitele zájem Jestliže potomek trvale neprojevuje o zůstavitele zájem 


proto, že zůstavitel neprojevoval zájem o potomka, proto, že zůstavitel neprojevoval zájem o potomka, 


nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto 


zájmu potomkem mohlo být důvodem k jeho vydědění.zájmu potomkem mohlo být důvodem k jeho vydědění.


R 23/98R 23/98
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Pro posouzení důvodů vydědění podle ustanovení Pro posouzení důvodů vydědění podle ustanovení 


§§ 469 odst. 1 písm. b) o. z. je třeba rovněž zjišťovat,469 odst. 1 písm. b) o. z. je třeba rovněž zjišťovat,


zda potomek zůstavitele měl reálnou možnostzda potomek zůstavitele měl reálnou možnost


o zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jakoo zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jako


potomek měl projevit, tj. zda zůstavitel měl sám zájempotomek měl projevit, tj. zda zůstavitel měl sám zájem


se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské 


vztahy.vztahy.


R 23/98R 23/98
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SPRÁVCE DĚDICTVÍSPRÁVCE DĚDICTVÍ


 Člověk nebo právnická osoba i státČlověk nebo právnická osoba i stát


aţ do skončení projednání dědictví soudemaţ do skončení projednání dědictví soudem


1.1. stanoven zůstavitelemstanoven zůstavitelem


2.2. stanoven rozhodnutím soudustanoven rozhodnutím soudu


 Svěření zůstaveného majetku správciSvěření zůstaveného majetku správci


 vvýkon práv, jeţ příslušela zůstaviteli,ýkon práv, jeţ příslušela zůstaviteli,


vlastním jménem správce vlastním jménem správce 
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PŘEDMĚT SPRÁVYPŘEDMĚT SPRÁVY


1.1. veškerýveškerý majetek spadající do dědictvímajetek spadající do dědictví


2.2. částčást majetku:majetku:


i.i. podnik, podnik, např. nakladatelstvínapř. nakladatelství


ii.ii. nemovitost, nemovitost, např. nájemní důmnapř. nájemní dům


iii.iii. jiná část, jiná část, např. zvířatanapř. zvířata
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 Obvyklé hospodařeníObvyklé hospodaření


 úkony nad obvyklé hospodaření,úkony nad obvyklé hospodaření,


např. prodej spravované cestovnínapř. prodej spravované cestovní


kancelářekanceláře


 souhlas dědicůsouhlas dědiců


 svolení soudusvolení soudu
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 Průběţné zprávy a konečná zpráva Průběţné zprávy a konečná zpráva 


správce o své činnostisprávce o své činnosti


 Odměnu a náhradu výdajů hradí dědicOdměnu a náhradu výdajů hradí dědic


dle usnesení soudu;dle usnesení soudu;


u předluţeného dědictví hradí státu předluţeného dědictví hradí stát
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4. ČÁST4. ČÁST


POTVRZENÍ NEBO VYPOŘÁDÁNÍ POTVRZENÍ NEBO VYPOŘÁDÁNÍ 


DĚDICTVÍ, DĚDICTVÍ, 


DLUHY DĚDICTVÍ, VĚŘITELÉ,DLUHY DĚDICTVÍ, VĚŘITELÉ,


PRAVÝ DĚDICPRAVÝ DĚDIC
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POTVRZENÍ POTVRZENÍ 


NEBO VYPOŘÁDÁNÍ NEBO VYPOŘÁDÁNÍ 


 1 dědic1 dědic


 soudní soudní potvrzení potvrzení nabytí dědictvínabytí dědictví


 2 a více dědiců2 a více dědiců


 dohoda o vypořádání dědictvídohoda o vypořádání dědictví


schválenáschválená soudemsoudem


 odpor zákonuodpor zákonu


 odpor dobrým mravůmodpor dobrým mravům
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JUDIKATURAJUDIKATURA


(…) Rozpor dohody o vypořádání dědictví se zákonem (…) Rozpor dohody o vypořádání dědictví se zákonem 


či s dobrými mravy není bez dalšího v tom, že dědic máči s dobrými mravy není bez dalšího v tom, že dědic má


podle ní nabýt méně, než na co by měl dle zákona podle ní nabýt méně, než na co by měl dle zákona 


či závěti nárok, ani v tom, nepřevezmeči závěti nárok, ani v tom, nepřevezme--li podle dohody li podle dohody 


z dědictví žádný majetek.z dědictví žádný majetek.


Usn. MS v Praze 24 Co 106/94, Ad notam 1995/3Usn. MS v Praze 24 Co 106/94, Ad notam 1995/3
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DĚDICKÉ DOHODYDĚDICKÉ DOHODY


1.1. dohoda o vypořádání dědictví  dohoda o vypořádání dědictví  


2.2. dohoda o přenechání předluţeného dohoda o přenechání předluţeného 


dědictví věřitelům k úhradě dluhů dědictví věřitelům k úhradě dluhů 


zůstavitelezůstavitele







102


VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICŮVYPOŘÁDÁNÍ DĚDICŮ


BEZ DOHODYBEZ DOHODY


 2 a více dědiců bez dohody2 a více dědiců bez dohody


 soudní soudní potvrzení potvrzení nabytí dědictví nabytí dědictví 


podle dědických podílů, podle dědických podílů, např. každý např. každý ½½
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 ZAPOČTENÍZAPOČTENÍ


 Započtení na dědický podíl Započtení na dědický podíl 
závětního dědice závětního dědice (kolace)(kolace)


1.1. volní příkazvolní příkaz zůstavitele k započtenízůstavitele k započtení


např. v závětinapř. v závěti


2.2. legální zákazlegální zákaz neodůvodněného neodůvodněného 


zvýhodněnízvýhodnění jiţ obdarovaného dědicejiţ obdarovaného dědice


vůči potomku zůstavitelevůči potomku zůstavitele







104





 Započtení na dědický podíl zákonného Započtení na dědický podíl zákonného 


dědicedědice


soud na dědický podíl soud na dědický podíl zákonnéhozákonného dědicedědice


započte, co za ţivota zůstavitele od něhozapočte, co za ţivota zůstavitele od něho


bezplatně bezplatně obdrţel on nebo předekobdrţel on nebo předek


dědícího dítěte,dědícího dítěte, např. otec zákonnéhonapř. otec zákonného


dědice, dědice, a toa to např. cenu darovanéhonapř. cenu darovaného


pozemkupozemku


 obvyklá darováníobvyklá darování, , např. vánoční např. vánoční 
dardar
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ZŮSTAVITELOVY DLUHYZŮSTAVITELOVY DLUHY


 Přechod celé pozůstalostiPřechod celé pozůstalosti (jmění), (jmění), 


aktiv i pasiv, na dědiceaktiv i pasiv, na dědice


 Omezená odpovědnost dědice Omezená odpovědnost dědice 


za přešlé zůstavené dluhyza přešlé zůstavené dluhy


a za přiměřené náklady pohřbu jen doa za přiměřené náklady pohřbu jen do


výše svého dědického podíluvýše svého dědického podílu


 solidární odpovědnost dědiců solidární odpovědnost dědiců 


(společně a nerozdílně) (společně a nerozdílně) 
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 osobní závazkyosobní závazky zůstavitele zanikajícízůstavitele zanikající


smrtísmrtí


např. závazek vyživovací, kroměnapř. závazek vyživovací, kromě


dlužných dávek, dlužných dávek, 


závazek vytvořit fotografické dílozávazek vytvořit fotografické dílo


nebo herecky nastudovat divadelní rolinebo herecky nastudovat divadelní roli


aj.aj.
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NÁKLADY POHŘBUNÁKLADY POHŘBU


 Přiměřené náklady spojené s pohřbemPřiměřené náklady spojené s pohřbem


nř. č. 258/95 Sb. nř. č. 258/95 Sb. 


např. náklady na pomník nebo deskunapř. náklady na pomník nebo desku


do 10 000 Kč, cestovní výlohy, 1/3 do 10 000 Kč, cestovní výlohy, 1/3 


nákladů smutečního ošacení nejbližším nákladů smutečního ošacení nejbližším 


příslušníkům rodiny a domácnostipříslušníkům rodiny a domácnosti
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PŘEDLUŢENÉ DĚDICTVÍPŘEDLUŢENÉ DĚDICTVÍ


 Dohoda dědiců a věřitelů o přenecháníDohoda dědiců a věřitelů o přenechání


předluţeného dědictví věřitelůmpředluţeného dědictví věřitelům


 schválení soudemschválení soudem


 zákonzákon


 dobré mravydobré mravy


 bez dohody  bez dohody   likvidace dědictvílikvidace dědictví
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Při uzavření dohody o tom, že předlužené dědictví se Při uzavření dohody o tom, že předlužené dědictví se 


přenechá na úhradu dluhů, závisí výběr věřitelů přenechá na úhradu dluhů, závisí výběr věřitelů 


na dědicích; na dědicích; 


při schvalování této dohody je třeba brát zřetel na to, zdapři schvalování této dohody je třeba brát zřetel na to, zda


tento způsob skončení věci nebude v rozporu se zákonemtento způsob skončení věci nebude v rozporu se zákonem


a zda nebude na újmu těch, kteří by mohli být přia zda nebude na újmu těch, kteří by mohli být při


likvidaci dědictví ve svých právech uspokojeni. (…)likvidaci dědictví ve svých právech uspokojeni. (…)


R 18/85R 18/85
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PRAVÝ DĚDICPRAVÝ DĚDIC


 Právo pravého dědice na vydání dědictvíPrávo pravého dědice na vydání dědictví


např. dědice ze závěti, nalezené např. dědice ze závěti, nalezené 


po pravomocném rozhodnutí o dědictví, po pravomocném rozhodnutí o dědictví, 


se zpětnými účinky k okamžiku úmrtí zůstavitelese zpětnými účinky k okamžiku úmrtí zůstavitele


 lepší právolepší právo dědickédědické


 nepravý dědic s nepravý dědic s horšímhorším dědickýmdědickým


právem    právem    


např. jen zákonným nebo např. jen zákonným nebo 


ze starší závěti, jež neobstojí vedle ze starší závěti, jež neobstojí vedle 


novější závětinovější závěti
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 Promlčení majetkového práva pravého dědice Promlčení majetkového práva pravého dědice 


 obecná obecná 33 letá doba  letá doba   od právní moci rozhodnutí o děd.od právní moci rozhodnutí o děd.


 nepromlčitelnost práva vlastnickéhonepromlčitelnost práva vlastnického


 Legální závazek vydat dědictvíLegální závazek vydat dědictví


 


 Ţaloba na vydání dědictví Ţaloba na vydání dědictví in natura in natura 


event. ţaloba na zaplacení peněţité náhradyevent. ţaloba na zaplacení peněţité náhrady
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 Předmět vydávacího závazkuPředmět vydávacího závazku


1.1. dědictvídědictví


2.2. uţitkyuţitky z něho, pakliţe nepravý dědicz něho, pakliţe nepravý dědic


věděl nebo mohl vědět, věděl nebo mohl vědět, mala fide,mala fide,


ţe pravým dědicem je jinýţe pravým dědicem je jiný


např. výnosy z pronájmu, úroky z vkladunapř. výnosy z pronájmu, úroky z vkladu


aj. plody, kupř. mláďata nebo úroda  aj. plody, kupř. mláďata nebo úroda  


 uţitky zůstanou nepravému uţitky zůstanou nepravému bona fidebona fide
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 Právo nepravého dědice na náhradu Právo nepravého dědice na náhradu 


veškerých nákladů veškerých nákladů na majetek z dědictví na majetek z dědictví 


vůči pravému dědicivůči pravému dědici


např. na zlepšení domu novou fasádou např. na zlepšení domu novou fasádou 


 právo jen na právo jen na nutnénutné náklady, náklady, 


např. na krmení zvířatům nebo na havarijní např. na krmení zvířatům nebo na havarijní 


opravu bytu,opravu bytu,


vědělvěděl--li nebo mohlli nebo mohl--li vědět, ţe pravýmli vědět, ţe pravým


dědicem je jinýdědicem je jiný







114





 Nabytí od nepravého dědice třetí Nabytí od nepravého dědice třetí 


osobouosobou


např. koupě vozidla od nepravého dědicenapř. koupě vozidla od nepravého dědice


 nabytí vnabytí v dobré víře  dobré víře  


 nabytínabytí jako od pravého (řádné)jako od pravého (řádné)


viz právní princip dobré víryviz právní princip dobré víry
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5. ČÁST5. ČÁST


SOUVISLOSTISOUVISLOSTI
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NOTÁŘ  NOTÁŘ  


 Notář jako soudní komisař Notář jako soudní komisař v dědickém civilním v dědickém civilním 


procesu:procesu:


 procesní úkony notáře se s výjimkami „povaţují“ procesní úkony notáře se s výjimkami „povaţují“ 


za úkony soudu vč. rozhodnutí o schválení dědickéza úkony soudu vč. rozhodnutí o schválení dědické


dohody aj. (soudní komisař jako dohody aj. (soudní komisař jako fiktivní fiktivní soudce)soudce)


 Notář sepisující závěti, vydědění nebo správcovství Notář sepisující závěti, vydědění nebo správcovství 


dědictví dědictví a beroucí listiny o tom doa beroucí listiny o tom do úschovy úschovy 


 Veřejný úřad notářskýVeřejný úřad notářský
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SPRÁVCE VKLADUSPRÁVCE VKLADU


 Správa pořizovatelovaSpráva pořizovatelova majetkovéhomajetkového


vkladuvkladu do závětní nadace do závětní nadace 


nebo závětního nadačního fondunebo závětního nadačního fondu


 správce vkladusprávce vkladu určený určený závětízávětí na dobu odna dobu od


projednání dědictví projednání dědictví 


podpůrněpodpůrně


vykonavatel závěti určený závětívykonavatel závěti určený závětí
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VYKONAVATEL ZÁVĚTIVYKONAVATEL ZÁVĚTI


 Legislativní zkratkaLegislativní zkratka


 Určen pořizovatelem závěti o zaloţení Určen pořizovatelem závěti o zaloţení 


nadace nebo nadačního fondunadace nebo nadačního fondu::


1.1. jmenuje první členy orgánůjmenuje první členy orgánů


2.2. spravuje vklad zůstavitele, ledaţe spravuje vklad zůstavitele, ledaţe 


je v závěti určen jiný správce vkladu   je v závěti určen jiný správce vkladu   


3.3. provádí další úkony související provádí další úkony související 


se  vznikem, se  vznikem, např. navrhuje zápis např. navrhuje zápis 


do nadačního rejstříkudo nadačního rejstříku
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EXKURS: CIVILNĚ PROCESNÍ EXKURS: CIVILNĚ PROCESNÍ 


NÁSTUPNICTVÍ NÁSTUPNICTVÍ 


 Civilní řízení Civilní řízení (o. s. ř.)(o. s. ř.)


smrt účastníka řízenísmrt účastníka řízení


 dědicidědici jeho jeho procesní nástupciprocesní nástupci, , 


popř. ti z nich, kteří převzali právopopř. ti z nich, kteří převzali právo


nebo povinnost, o níţ běţí řízení nebo povinnost, o níţ běţí řízení 


 povaha věci neumoţňujepovaha věci neumoţňuje


pokračovat v řízenípokračovat v řízení


např. statusová věcnapř. statusová věc


 zákon jinakzákon jinak
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EXKURS:   DĚDICKÉ ŘÍZENÍEXKURS:   DĚDICKÉ ŘÍZENÍ


 Zvláštní druh civilního řízení Zvláštní druh civilního řízení 
nesporného nesporného 


 úřední ingerence soudu úřední ingerence soudu 


do soukromého práva dědickéhodo soukromého práva dědického


 Zahájení Zahájení 


1.1. z vlastního podnětu soudu, z vlastního podnětu soudu, ex offo, ex offo, na na 
základě dojití úmrtního listu od MaÚzákladě dojití úmrtního listu od MaÚ


2.2. na návrhna návrh
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 Soudní pověření notáře jako soudního Soudní pověření notáře jako soudního 


komisaře komisaře k provedení úkonů za odměnuk provedení úkonů za odměnu


např. ke zjištění okruhu dědiců, např. ke zjištění okruhu dědiců, 


k vypořádání zaniklého společného jmění k vypořádání zaniklého společného jmění 


manželů, ke zjištění rozsahu a ceny dědictví aj.manželů, ke zjištění rozsahu a ceny dědictví aj.


 Zpětná účinnost veškerých úkonůZpětná účinnost veškerých úkonů soudu soudu 


ke dni smrti zůstaviteleke dni smrti zůstavitele
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EXKURS:   DAŇ DĚDICKÁEXKURS:   DAŇ DĚDICKÁ


 Poplatníkem Poplatníkem dědicdědic


 Předmětem Předmětem nabytí majetku děděnímnabytí majetku děděním


 Základ daněZáklad daně


cena majetku cena majetku sníţenásníţená o přešlé dluhy, přiměřené náklady o přešlé dluhy, přiměřené náklady 
pohřbu, osvobozený majetek, odměnu notáře aj.pohřbu, osvobozený majetek, odměnu notáře aj.


 Sazba daně Sazba daně dle I. dle I. –– III. skupiny poplatníkůIII. skupiny poplatníků


 Osvobození od daně Osvobození od daně v I. skupině poplatníkův I. skupině poplatníků


=  příbuzní v řadě přímé a manţel nebo partner stejného=  příbuzní v řadě přímé a manţel nebo partner stejného


pohlaví v reg. part.  pohlaví v reg. part.   nepodává se daňové přiznánínepodává se daňové přiznání
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PoděkováníPoděkování


Děkuji Zdeňce Králíčkové za vytvoření grafickýchDěkuji Zdeňce Králíčkové za vytvoření grafických


příkladů dědění ze zákona.příkladů dědění ze zákona.
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Účel  


 


      Účelem Testu poměrnosti cíle a prostředku1 je v konkrétní právní věci přezkoumatelně  


právně upřednostnit použití určitého práva, svobody nebo obecného dobra před jiným 


kolidujícím právem, svobodou  nebo obecným dobrem a rozptýlit možné pochyby nebo 


sporné otázky právní s tím spojené, které mají význam pro soudcovské nebo úřednické 


rozhodnutí, a tak vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


 
 


Prohlášení  shody  
 
 


 Test poměrnosti cíle a prostředku odpovídá právním požadavkům, které vyplývají pro 


řešení střetu práv, svobod nebo obecných dober zejména z: 


 


a) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, vyhl. pod č. 120/1976 Sb., 


Opčního protokolu, vyhl. pod č. 169/1991 Sb., a Druhého opčního protokolu týkajícího se 


zrušení trestu smrti, vyhl. pod č. 100/2004 Sb. m. s. 


b) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhl. pod č. 


120/1976 Sb. 


c) Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, vyhl. 


pod č. 209/1992 Sb., dodatkového protokolu a protokolů č. 2, 4, 6 a 7, vyhl. pod č. 


209/1992 Sb., a protokolu č. 9, vyhl. pod č. 41/1996 Sb. 


d) Listiny základních práv a svobod, vyhlášené jako součást ústavního pořádku České 


republiky pod č. 2/1993 Sb. 


e) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


f) § 16 odst. 3zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  


 


                                                 
1 V původní, zkušební, podobě byl test zveřejněn Masarykovou univerzitou v Brně v roce 2006 na jejím 
Elportálu, přístupném v síti elektronických komunikací na adrese http://www.is.muni.cz/elportal/. 
Knižně vyšel test opatřen úvodní studií Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku v pokonferenčním 
sborníku; in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc: Iuridicum olomucense 2008, sv. 
I, s. 21 – 46. Časopisecky vyšel jako část přepracované širší studie stejného názvu  v Právníku, 148, 2009, 
č. 7, s. 673 – 704. 



http://www.is.muni.cz/elportal/
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Test poměrnosti cíle a prostředku  dále  zásadně  odpovídá  právní  argumentaci  obsažené 


v odůvodněních následujících právních rozhodnutí, a to v: 


 


a) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, zveř. pod č. 


nál. 46 Sb. n. a u., sv. 2, vyhl. pod č. 214/1994 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení trestního řádu 


b) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96, zveř. pod č. 


nál. 99 Sb. n. a u., sv. 6, vyhl. pod č. 280/1996 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o vlastnictví bytů a ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva obrany ve 


věci žádosti o souhlas s prodejem bytů ozbrojených složek 


c) nálezu Ústavního soudu  v  Brně ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98, zveř. pod č. 


nál. 25 Sb. n. a u., sv. 13, vyhl. pod č. 68/1999 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení zákona o střelných zbraních 


d) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01, zveř. pod č. 


nál. 37 Sb. n. a u., sv. 25, ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Praze 


v řízení o ochraně osobnosti 


e) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 41/02, zveř. pod č.  


nál. 10 Sb. n. a u., sv. 32, vyhl. pod č. 98/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o ochraně utajovaných skutečností 


f) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02, zveř. pod č. 


nál. 88 Sb. n. a u., sv. 30, vyhl. Pod č. 199/2003 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání 


g) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04,  zveř. pod č. 


nál. 223 Sb. n. a u., sv. 39, zveř. v Soudních rozhledech, 2006, č. 2, s. 49 – 53, ve 


věci ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě v řízení o omezení způsobilosti 


k právním úkonům 


h) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, ve Sb. n. a u. 


dosud nezveřejněný, vyhl. pod č. 116/2008 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení zákoníku práce. 
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Položená  právní  o tázka  


 


 Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


 
Předložené  podklady  


 
 
 Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


 Podklady mi byly předloženy _________________________________________ 


 Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o 


jejichž věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní 


otázce.  


 


Hlediska  


 


 Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) právní posouzení. 


 


Použi té  metody  


 


 K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv, právních předpisů, právních úkonů 


nebo právních rozhodnutí, následující metody, vedoucí k dosažení právního závěru, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení 


b) vědecké metody logické (obecné metody) 
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c) metodu ústavní, mezinárodní a komunitární konformity  


d) metodu poměrnosti (proporcionality), (metodu vážení) 


e) metodu vnímání újmy (objektivní způsobilosti újmy) 


f) metodu celkového hodnocení. 


 


 


1.  Část popisná   
 


1.1   Označení případu 
 


 


1.2   Skutkový popis zásahu do práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 
1.3   Podřazení skutkového děje (zásahu) právní kvalifikaci 
 
1.4   Popis zamýšleného cíle, sledovaného zásahem 
 
1.5   Právní kvalifikace zasaženého práva, svobody nebo všeobecného dobra 
       (právního principu) vč. vymezení jeho podstaty a smyslu 
 
1.6   Právní kvalifikace vykonaného práva, svobody nebo uplatněného všeobecného 
       dobra (právního principu), jehož výkonem či uplatněním došlo nebo může  
       dojít k zásahu,  vč. vymezení jeho podstaty a smyslu 
 
1.7   Údaje o nositeli zasaženého práva či svobody nebo o poživatelích  
        všeobecného dobra 
 
1.8    Údaje o původci zásahu 
 
1.9    Popis zásahu z toho hlediska, zda se dotýká podstaty a smyslu zasaženého  
         práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 


 
 
 


2.  Část rozborová  
 
 


2.1   Spravedlivost cíle zásahu (legitimita cíle); (opakem svévolné zásadní snížení 
       celkového standardu práv, svobod nebo všeobecných dober) 
 
2.2   Spravedlivost důvodu (nezbytnost) dosažení cíle zásahu (legitimita důvodu) 
 
2.3   Objektivní způsobilost zásahu dosáhnout zamýšleného cíle (dosažitelnost 
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        cíle) 
 
2.4   Popis event. jiných způsobů (variant prostředků), jimiž bylo nebo by bylo  
        možno objektivně dosáhnout stejného nebo srovnatelného cíle šetrněji2  
        (popis alternativních způsobů) 
 
2.5   Věcná nebo právní možnost použití event. šetrnějšího (alternativního)  
        způsobu 
 
2.6   Spravedlivost způsobu zásahu [šetrnost (vhodnost) použitého prostředku  
        zásahu, zvoleného z více event. možných prostředků při vyloučení  
        nebo omezení újmy či jiného záporného dopadu (minimalizace záporného 
        dopadu) včetně popisu záporného dopadu (legitimita, resp. optimalita  
        zvoleného způsobu)] 
 
2.7   Přiměřenost zásahu zamýšlenému cíli [přiměřenost (vážení) v užším smyslu]; 
        viz část 3. 
 


 
 
 


3.  Část důkazní 3  
 
 


3.1  Důkaz empirický (např. rozsah zásahu, následky aj. skutkové okolnosti  
       případu) 
 
3.2  Důkaz systémový (zhodnocení zařazení zasaženého práva, svobody nebo  
       všeobecného dobra v právním řádu) 
 
3.3  Důkaz kontextový (zvážení dalších záporných dopadů, k nimž by došlo 
       upřednostněním jednoho práva, svobody nebo všeobecného dobra před jiným) 
 
3.4  Důkaz hodnotový (zvážení podstaty, smyslu a významu střetnuvších se  
       hodnot v obecně uznávané hierarchii hodnot) 
 
3.5  Zhodnocení všech důkazů přiměřenosti zásahu k cíli,  které jsou jednotlivě  
       zhodnoceny výše, v jejich vzájemné souvislosti 
 


 
 


                                                 
2 Donucující právní příkaz aplikační šetrnosti vyplývá z čl. 4 odst. 4 věty prvé Listiny základních práv a svobod 


a zní takto: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a 


smyslu.“. Na základě podobnosti tento příkaz platí též pro šetrné omezení kolidujících práv a svobod navzájem, 


a to nejen základních, nebo pro šetrné omezení kolidujících obecných dober.  
3 Důkazy přiměřenosti zásahu zamýšlenému cíli (důkazy přiměřenosti v užším smyslu); viz bod 2.7. Jedná se 


jednak o právní odůvodňování (právní otázku), jednak o dokazování skutkového děje (skutkovou otázku). 
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4.  Závěr  
 


     Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci v jednotlivostech i 


v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám na položenou 


právní otázku:  


 
Upřednostnění výkonu / ochrany ___________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


před ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


 


bylo/bude  /  nebylo/nebude  
 


ve výše popsaném případě právně možné. 
 
 


 
 


Doložka  


 
Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


Test poměrnosti cíle a prostředku,  obsahující právní názor z něho vyplývající, je 


předložen bez rozporů. 


Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh. 


                                                                        
 
                                                                              Posuzovatel: 
 
 
 
 
V ___________ dne ___________                      ______________________________ 








OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO


PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB


VÝBĚRVÝBĚR
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.6 (2010)verze 1.6 (2010)


© Ivo Telec, 2008© Ivo Telec, 2008
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PŘEHLED TÉMATUPŘEHLED TÉMATU


1.1. VšeobecněVšeobecně


2.2. Spolkové právoSpolkové právo
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLUOSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU


1.1. člověk (osoba fyzická)   člověk (osoba fyzická)   


2.2. odvozená osoba právní („právnická“) odvozená osoba právní („právnická“) 


=    právní smyšlenka (fikce) osoby=    právní smyšlenka (fikce) osoby


 právní teorie fikce právnické osobyprávní teorie fikce právnické osoby
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RŮZNÉ PRÁVNÍ TEORIERŮZNÉ PRÁVNÍ TEORIE


PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB


 teorie fikceteorie fikce


 teorie realityteorie reality


 teorie spontánnostiteorie spontánnosti


 teorie podstatných znaků teorie podstatných znaků 
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VÝMĚRVÝMĚR


„Právnická osoba je organizovaný útvar, „Právnická osoba je organizovaný útvar, 


o kterém zákon stanoví, že má právnío kterém zákon stanoví, že má právní


osobnost, nebo jehož právní osobnostosobnost, nebo jehož právní osobnost


zákon uzná.“zákon uzná.“


vládní návrh o. z., 2009vládní návrh o. z., 2009
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PROČ ZAKLÁDAT PROČ ZAKLÁDAT 


PRÁVNICKOU OSOBU?PRÁVNICKOU OSOBU?


 Právnická osobaPrávnická osoba


 statusové právostatusové právo


 donucující (kogentní) donucující (kogentní) 


právní normyprávní normy


 Právně volné Právně volné 
společenstvíspolečenství


např. smlouvou např. smlouvou 


o sdruženío sdružení


 obligační právo obligační právo 


(společné závazky)(společné závazky)


 dispozitivní dispozitivní 


právní normyprávní normy
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PODSTATNÉ NÁLEŢITOSTIPODSTATNÉ NÁLEŢITOSTI


 Kaţdá osoba v právním smyslu:Kaţdá osoba v právním smyslu:


1.1. právní osobnostprávní osobnost (subjektivita, způsobilost mít (subjektivita, způsobilost mít 


práva a povinnosti v mezích právního řádu), práva a povinnosti v mezích právního řádu), 


a to od narození (vzniku) do smrti (zániku) a to od narození (vzniku) do smrti (zániku) 


2.2. svéprávnostsvéprávnost (způsobilost nabývat pro sebe (způsobilost nabývat pro sebe 


vlastním právním jednáním práva a sám se vlastním právním jednáním práva a sám se 


zavazovat)zavazovat)


3.3. deliktní způsobilostdeliktní způsobilost


(způsobilost k nesení následků protiprávních (způsobilost k nesení následků protiprávních 


jednání)jednání)
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 Kaţdá právnická osoba:Kaţdá právnická osoba:


4.4. název, název, srv. též obchodní firmusrv. též obchodní firmu


5.5. sídlosídlo


6.6. jednatelství, jednatelství, srv. statutární orgánsrv. statutární orgán


7.7. organizace vnitřní tvorby vůle organizace vnitřní tvorby vůle 


8.8. [[samostatný majeteksamostatný majetek]]
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PRÁVNÍ OTÁZKA PRÁVNÍ OTÁZKA 


PŘEDMĚTU ČINNOSTIPŘEDMĚTU ČINNOSTI


 Vymezení při zaloţeníVymezení při zaloţení se zřetelem na účel, druhse zřetelem na účel, druh


a právní formu právnické osoby, a to:a právní formu právnické osoby, a to:


1.1. podnikánípodnikání


2.2. jiná činnost (nevýdělečná), jiná činnost (nevýdělečná), např. spolkovánapř. spolková


 Soukromoprávní zásada svobodné činnostiSoukromoprávní zásada svobodné činnosti


 výjimkou legálně omezená činnostvýjimkou legálně omezená činnost


společenství vlastníků bytů či nebytových společenství vlastníků bytů či nebytových 


prostorprostor


 veřejnoprávní způsobilost k určité činnostiveřejnoprávní způsobilost k určité činnosti


(státní koncese aj.), (státní koncese aj.), srv. živn. z.srv. živn. z.
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STATUSOVÉ PRÁVOSTATUSOVÉ PRÁVO


=  soukromé právo osobního stavu:=  soukromé právo osobního stavu:


1.1. lidílidí


2.2. právnických osobprávnických osob


 donucující (kogentní) právní normydonucující (kogentní) právní normy


 veřejný pořádek v osobních stavechveřejný pořádek v osobních stavech


(civilní status)  (civilní status)  
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DRUHY PRÁVNICKÝCH OSOBDRUHY PRÁVNICKÝCH OSOB


 Právnické osoby soukromého právaPrávnické osoby soukromého práva


1.1. právnické osoby občanského právaprávnické osoby občanského práva


2.2. právnické osoby obchodního právaprávnické osoby obchodního práva


 Právnické osoby veřejného právaPrávnické osoby veřejného práva


např. kraje, obce, Česká advokátní komoranapř. kraje, obce, Česká advokátní komora


 StátStát, , např. Česká republika, Švédské např. Česká republika, Švédské 


královstvíkrálovství







14





 SoukromoprávníSoukromoprávní


např. náboženské   např. náboženské   


či obchodní společnosti,či obchodní společnosti,


nadacenadace


 Hledisko zaloţeníHledisko zaloţení::


1.1. soukromoprávní úkonsoukromoprávní úkon


2.2. zákon či veřejnoprávní zákon či veřejnoprávní 


úkonúkon


 Veřejnoprávní Veřejnoprávní 


např. státní fondy,např. státní fondy,


veřejné vysoké  veřejné vysoké  


školy, veřejné výzkumnéškoly, veřejné výzkumné


instituce, příspěvkovéinstituce, příspěvkové


organizace (veřejnéorganizace (veřejné


ústavy), státní podnikyústavy), státní podniky
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 STÁTSTÁT


1.1. svébytný vrchnostenský útvar veřejné mocisvébytný vrchnostenský útvar veřejné moci


2.2. právnická osoba ve věcech soukromoprávníchprávnická osoba ve věcech soukromoprávních


 Organizační sloţky ČROrganizační sloţky ČR, , např.:např.:


 Česká republika Česká republika –– Nejvyšší soudNejvyšší soud


 Česká republika Česká republika –– Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra 


 Česká republika Česká republika –– Akademie věd ČRAkademie věd ČR


 Česká republika Česká republika –– Policie ČRPolicie ČR


z. č. 219/00 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazíchz. č. 219/00 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
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TŘÍDĚNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH TŘÍDĚNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH 


PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB


 Společenství Společenství 


osobosob


((korporacekorporace))


universitas personumuniversitas personum


corporate lawcorporate law


 Společenství Společenství 


statkůstatků (majetku)(majetku)


(fundace)(fundace)


universitas bonorumuniversitas bonorum


foundation lawfoundation law
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1.1. KorporaceKorporace::


i.i. společnosti společnosti civilní civilní 


např. spolky, náboženské společnostinapř. spolky, náboženské společnosti


ii.ii. společnosti společnosti obchodníobchodní


např. a. s., s. r. o., k. s., v. o. s., např. a. s., s. r. o., k. s., v. o. s., [[družstvdružstva]a]


2.2. FundaceFundace::


např. nadace, nadační fondy, o. p. „s.“např. nadace, nadační fondy, o. p. „s.“
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EVROPSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBYEVROPSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY


 Evropské korporace Evropské korporace (EU):(EU):


1.1. evropská společnost evropská společnost 


a holdingová evropská společnosta holdingová evropská společnost


2.2. evropské družstvoevropské družstvo


3.3. evropské hospodářské zájmové sdruženíevropské hospodářské zájmové sdružení


nařnař..
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ZDROJEZDROJE


 Hard lawHard law


1.1. mezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy


2.2. nařízení EU   nařízení EU   


3.3. obecná úprava v o. z. (obecná úprava v o. z. (§§ 18 18 –– 20a)20a)


4.4. zvláštní úprava v o. z. s předností před obecnou zvláštní úprava v o. z. s předností před obecnou 


((§§ 20f 20f –– 20j), zájmové sdružení právnických osob20j), zájmové sdružení právnických osob


5.5. zvláštní úprava v zákonech s předností před o. z.zvláštní úprava v zákonech s předností před o. z.


např. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanůnapř. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanů


zák. o nadacích a nadačních fondech č. 227/97 Sb.zák. o nadacích a nadačních fondech č. 227/97 Sb.
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 Soft law,Soft law, např.:např.:


1.1. doporučení Rady ministrů Rady Evropy doporučení Rady ministrů Rady Evropy 


členským státům o právním postaveníčlenským státům o právním postavení


jiných než státních organizací v Evropě,jiných než státních organizací v Evropě,


CM/Rec(2007)14CM/Rec(2007)14
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ÚČEL ZALOŢENÍÚČEL ZALOŢENÍ


1.1. soukromě prospěšný, soukromě prospěšný, kupř. jen kupř. jen 


vzájemně mezi členy klubuvzájemně mezi členy klubu


2.2. veřejně prospěšný, veřejně prospěšný, viz o. p. „s.“viz o. p. „s.“


I.I. podnikatelský, podnikatelský, např. a. s.např. a. s.


II.II. jiný nežli podnikatelský (nonprofitní)jiný nežli podnikatelský (nonprofitní)


např. „o. s.,“ ale i a. s., s. r. o., družstvonapř. „o. s.,“ ale i a. s., s. r. o., družstvo
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a.a. vyznávání náboženské víryvyznávání náboženské víry


b.b. jiný než výdělečnýjiný než výdělečný


i.i. trvalýtrvalý


ii.ii. dočasnýdočasný
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SOUKROMOPRÁVNÍ ZPŮSOBY SOUKROMOPRÁVNÍ ZPŮSOBY 


ZALOŢENÍ ZALOŢENÍ 


1.1. smlouvasmlouva v písemné forměv písemné formě


viz společenskou smlouvuviz společenskou smlouvu


2.2. zakládací listinazakládací listina 1 zakladatele1 zakladatele


3.3. jinakjinak dle zákonadle zákona


viz založení nadace či nadačního fondu viz založení nadace či nadačního fondu 


závětí, závětí, mortis causa                                 mortis causa                                 
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 ZÁVĚTNÍ ZALOŢENÍZÁVĚTNÍ ZALOŢENÍ


PRÁVNICKÉ OSOBYPRÁVNICKÉ OSOBY


1.1. nadacenadace


2.2. nadační fondnadační fond


 Zápis do nadačního rejstříku aţ po smrti Zápis do nadačního rejstříku aţ po smrti 


zůstavitelezůstavitele


 navrhovatelem zápisu vykonavatel závětinavrhovatelem zápisu vykonavatel závěti


 vznik právnické osobyvznik právnické osoby
z. č. 227/98 Sb. o nad. a nad. fondechz. č. 227/98 Sb. o nad. a nad. fondech


 Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie 
Hlávkových“, Hlávkových“, založena 1904 závětízaložena 1904 závětí J. HlávkyJ. Hlávky
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 ZÁVĚTNÍ NADACE ZÁVĚTNÍ NADACE 


NEBO ZÁVĚTNÍ NADAČNÍ FONDNEBO ZÁVĚTNÍ NADAČNÍ FOND


 Obsahové náleţitosti závětiObsahové náleţitosti závěti


1.1. názevnázev


2.2. účelúčel ve shodě s obecně prospěšným cílemve shodě s obecně prospěšným cílem


3.3. výše nebo hodnota výše nebo hodnota vkladuvkladu zůstavitelezůstavitele


4.4. pravidlo pro pravidlo pro omezení nákladůomezení nákladů nebo určení jeho nebo určení jeho 
stanovení statutem vydaným správní radou až po smrtistanovení statutem vydaným správní radou až po smrti


5.5. náležitosti náležitosti nadačních příspěvkůnadačních příspěvků nebo určení jejich nebo určení jejich 
stanovení statutem vydaným správní radou až po smrtistanovení statutem vydaným správní radou až po smrti


6.6. vykonavatel závětivykonavatel závěti, který provede úkony související , který provede úkony související 
se vznikemse vznikem


7.7. event. event. jmenování členů orgánůjmenování členů orgánů; jinak jmenuje ; jinak jmenuje 
vykonavatel až po smrtivykonavatel až po smrti
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 VYKONAVATEL ZÁVĚTIVYKONAVATEL ZÁVĚTI


 Legislativní zkratkaLegislativní zkratka


 Určen pořizovatelem závěti o zaloţení Určen pořizovatelem závěti o zaloţení 


nadace nebo nadačního fondunadace nebo nadačního fondu::


1.1. jmenuje první členy orgánůjmenuje první členy orgánů


2.2. spravuje vklad zůstavitele, ledaže spravuje vklad zůstavitele, ledaže 


je v závěti určen jiný správce vkladu   je v závěti určen jiný správce vkladu   


3.3. provádí další úkony související provádí další úkony související 


se  vznikem, se  vznikem, např. navrhuje zápis např. navrhuje zápis 


do nadačního rejstříkudo nadačního rejstříku
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NĚKTERÉ NĚKTERÉ 


POJMOVÉ ZNAKY        POJMOVÉ ZNAKY        


1.1. NázevNázev


2.2. SídloSídlo


3.3. Statutární orgánStatutární orgán


 předmět činnosti předmět činnosti 


(zásada neomezené svéprávnosti)(zásada neomezené svéprávnosti)


 IČIČ


 DIČDIČ
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 ZÁSADY NÁZVŮZÁSADY NÁZVŮ


1.1. jedinečnostjedinečnost (neopakovatelnost, unikátnost)(neopakovatelnost, unikátnost)


2.2. jednotnostjednotnost


 zkratky, akronymy a překlady zkratky, akronymy a překlady jenjen


mimo právnímimo právní jednání, jednání, např. při propagacinapř. při propagaci


osoby nebo v reklamě na zbožíosoby nebo v reklamě na zboží


3.3. nezaměnitelnostnezaměnitelnost (způsobilost rozlišit (způsobilost rozlišit 


totožnost různých právnických osob) totožnost různých právnických osob) 


viz místní (zeměpisné) aj. dodatkyviz místní (zeměpisné) aj. dodatky


 shodnost nebo podobnost v silných prvcíchshodnost nebo podobnost v silných prvcích
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4.4. vystiţení právní formyvystiţení právní formy, , např. dodatek s. r. o.,např. dodatek s. r. o.,


v. v. i., „o. s.“v. v. i., „o. s.“


5.5. uţívací povinnostuţívací povinnost při při právníchprávních jednáních jednáních 


6.6. obsahová volnostobsahová volnost


 povinné vystižení předmětu činnosti povinné vystižení předmětu činnosti 


či jména společníkači jména společníka


např. „investiční společnost“např. „investiční společnost“


 Souběh názvu a ochranné známkySouběh názvu a ochranné známky
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zrušení matriky názvů obcí     zrušení matriky názvů obcí      


 jedinečné názvy katastrálních územíjedinečné názvy katastrálních území


vyhláškouvyhláškou
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SÍDLOSÍDLO


 Skutečné sídlo                          Skutečné sídlo                           jen pošt. přihr.jen pošt. přihr.


=  adresa správy a styku s veřejností=  adresa správy a styku s veřejností


 dovolání se dovolání se skutečnéhoskutečného sídla namístosídla namísto


zapsanéhozapsaného, , např. při plnění dluhu dlužníkemnapř. při plnění dluhu dlužníkem


 nemožnost námitky nemožnost námitky skutečnéhoskutečného sídla sídla 


při dovolání se při dovolání se zapsaného zapsaného 


 Sídlo v bytěSídlo v bytě::


1.1. slučitelnost s povahou právnické osobyslučitelnost s povahou právnické osoby


2.2. slučitelnost s rozsahem činnostislučitelnost s rozsahem činnosti


společenská smlouva jen: společenská smlouva jen: např. Praha 1, např. Praha 1, bez adresybez adresy







34


JEDNATELSKÉ PRÁVOJEDNATELSKÉ PRÁVO


1.1. statutární orgánystatutární orgány


2.2. zaměstnanci nebo členové dle:zaměstnanci nebo členové dle:


a.a. vnitřního předpisuvnitřního předpisu


b.b. obvyklosti vzhledem k pracovnímuobvyklosti vzhledem k pracovnímu


zařazení, zařazení, např. obchodní manažer,např. obchodní manažer,


při při překročenípřekročení závazné jen tehdy, týkázávazné jen tehdy, týká--li se:li se:


i.i. předmětu činnostipředmětu činnosti


ii.ii. 2. strana o překročení nemohla vědět2. strana o překročení nemohla vědět
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PRÁVNÍ OSOBNOST PRÁVNÍ OSOBNOST 


PRÁVNICKÉ OSOBYPRÁVNICKÉ OSOBY


1.1. právo na názevprávo na název ((§§ 19b/1,2 o. z.)19b/1,2 o. z.)


2.2. právo na dobrou pověstprávo na dobrou pověst (dobré jméno)(dobré jméno)
((§§ 19b/3 o. z., srv. též z. č. 111/98 Sb., o vys. škol.)19b/3 o. z., srv. též z. č. 111/98 Sb., o vys. škol.)


3.3. jiná osobní právajiná osobní práva v o. z. neuvedená:v o. z. neuvedená:


i.i. právo na právní ţivotprávo na právní ţivot (existenci), (existenci), per analog.per analog.


ii.ii. právo na soukromíprávo na soukromí (vnitřní věci), (vnitřní věci), per analog.per analog.
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ZÁSADY VZNIKUZÁSADY VZNIKU


1.1. zásada právní volnosti zásada právní volnosti (jen státní uznání, (jen státní uznání, 


vzetí na vědomí), vzetí na vědomí), srv. privátní autonomiisrv. privátní autonomii


2.2. zásada legality zásada legality (státem stanovené předpoklady)(státem stanovené předpoklady)


 nárok na vznik při splnění legálních předpokladůnárok na vznik při splnění legálních předpokladů


např. nezakázanost určitého účelunapř. nezakázanost určitého účelu


 posouzení předpokladů soudem či správním úřademposouzení předpokladů soudem či správním úřadem


viz církve a náboženské společnosti (MK)viz církve a náboženské společnosti (MK)


3.3. zásada povolovací zásada povolovací (státní koncese)                          (státní koncese)                          


 volné uvážení soudního či správního povolení vzniku volné uvážení soudního či správního povolení vzniku 


z. č. 116/85 Sb., o podm. činn. organ. s mez. prvkem v ČSSR, (MV)z. č. 116/85 Sb., o podm. činn. organ. s mez. prvkem v ČSSR, (MV)
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PRÁVNĚ TEORETICKÉ PRÁVNĚ TEORETICKÉ 


MODELY VZNIKUMODELY VZNIKU


1.1. SvobodnýSvobodný::


a.a. zcela volný (jen dle pojmových znaků)zcela volný (jen dle pojmových znaků)


b.b. ohlašovací (jen pořádkově evidenční)ohlašovací (jen pořádkově evidenční)


viz odborové organ., organ. zaměstnavatelůviz odborové organ., organ. zaměstnavatelů


2.2. Veřejno mocensky konstitutivní Veřejno mocensky konstitutivní 


(rozhodovací):(rozhodovací):


a.a. soudně zápisný, soudně zápisný, např. nadace, družstvanapř. nadace, družstva


b.b. správně registrační, správně registrační, např. spolkynapř. spolky


c.c. správně povolovací (koncesní)správně povolovací (koncesní)
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ZALOŢENÍ A VZNIKZALOŢENÍ A VZNIK


 2 fáze2 fáze::


1.1. Soukromoprávní zakládací jednáníSoukromoprávní zakládací jednání


např. sjednání společenské smlouvynapř. sjednání společenské smlouvy


2.2. Zápis či jiný veřejnoprávní úkonZápis či jiný veřejnoprávní úkon::


i.i. konstitutivní významkonstitutivní význam pro civilní status:pro civilní status:


a.a. soudní zápis do rejstříku, soudní zápis do rejstříku, např. nadačníhonapř. nadačního


b.b. registrace či povolení správním úřadem registrace či povolení správním úřadem 


ii.ii. bez konstitutivního významubez konstitutivního významu pro civilní status:pro civilní status:


a.a. správní evidence (vzetí ohlášení na vědomí),správní evidence (vzetí ohlášení na vědomí),


viz odborové organ., organ. zaměstnavatelůviz odborové organ., organ. zaměstnavatelů
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DRUHY REJSTŘÍKŮ DRUHY REJSTŘÍKŮ 


PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB


 SoudníSoudní (KS):(KS):


1.1. obchodní rejstříkobchodní rejstřík


2.2. nadační rejstříknadační rejstřík


3.3. rejstřík obecně prospěšných   rejstřík obecně prospěšných   


„společností“„společností“


4.4. rejstřík společenství vlastníků „jednotek“ rejstřík společenství vlastníků „jednotek“ 


(bytů nebo nebytových prostor)(bytů nebo nebytových prostor)


 veřejné veřejné sbírky listinsbírky listin







41







42







43







44





 SprávníSprávní::


1.1. církví a náboženských společností (MK)církví a náboženských společností (MK)


2.2. svazů církví a náboženských společností (MK)svazů církví a náboženských společností (MK)


3.3. evidovaných právnických osob založených evidovaných právnických osob založených 


církvemi a náboženskými společnostmi (MK)církvemi a náboženskými společnostmi (MK)


4.4. politických stran a politických hnutí (MV)politických stran a politických hnutí (MV)


5.5. školských právnických osob (MŠMT)školských právnických osob (MŠMT)


6.6. veřejných výzkumných institucí, v. v. i.,(MŠMT)veřejných výzkumných institucí, v. v. i.,(MŠMT)
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7.7. veřejných neziskových ústavních veřejných neziskových ústavních 


zdravotnických zařízení, v. n. ú. z. z., (MZd)zdravotnických zařízení, v. n. ú. z. z., (MZd)


8.8. zájmových sdružení právnických osob (KÚ)zájmových sdružení právnických osob (KÚ)


9.9. honebních společenstev (OÚ obcí honebních společenstev (OÚ obcí 


s rozšířenou působností)s rozšířenou působností)


 spolky spolky 


 čs. (rak.) spolkový katastr  čs. (rak.) spolkový katastr  
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 STATISTICKÉ REGISTRYSTATISTICKÉ REGISTRY


 Registr ekonomických subjektůRegistr ekonomických subjektů


pro veřejnoprávní účely statisticképro veřejnoprávní účely statistické


bezbez právně konstitutivního významuprávně konstitutivního významu


z. č. 89/95 Sb., o st. statis. služběz. č. 89/95 Sb., o st. statis. službě
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 ZÁKLADNÍ REGISTRYZÁKLADNÍ REGISTRY


 Základní registr právnických osobZákladní registr právnických osob,  ,  


podnikajících fyzických osob a orgánů podnikajících fyzických osob a orgánů 


veřejné mociveřejné moci


 Správa základních registrůSpráva základních registrů


 Údaje ze základních registrů osobě,Údaje ze základních registrů osobě,


o níž jsou vedenyo níž jsou vedeny


z. č. 111/09  Sb., o zákl. registr.z. č. 111/09  Sb., o zákl. registr.
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VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOSTVEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST


 Soukromoprávně významný osobní Soukromoprávně významný osobní 


stav stav (omezení majetkoprávního jednání)(omezení majetkoprávního jednání)


 zákaz rozdělenízákaz rozdělení zisku a likvidačního zůstatkuzisku a likvidačního zůstatku


 příkaz pouţití příkaz pouţití zisku na veřejně zisku na veřejně 


prospěšnou činnost či na vlastní správuprospěšnou činnost či na vlastní správu


srv. o.p.s., nadace, nadační fondy a návrh o. z.srv. o.p.s., nadace, nadační fondy a návrh o. z.


„neziskovost“, „neziskovost“, public benefitpublic benefit
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PŘEMĚNYPŘEMĚNY
1.1. fúzefúze vnitrostátní nebo přeshraničnívnitrostátní nebo přeshraniční


a.a. sloučenísloučení


b.b. splynutísplynutí


2.2. rozdělenírozdělení


a.a. rozdělení se vznikem nových právnických osobrozdělení se vznikem nových právnických osob


b.b. rozdělení sloučenímrozdělení sloučením


c.c. kombinacekombinace


d.d. rozdělení odštěpením a jeho formyrozdělení odštěpením a jeho formy


3.3. převod jmění na společníkapřevod jmění na společníka


4.4. změna právní formyzměna právní formy


z. č. 125/08 Sb., o přeměnách obch. spol. a družstevz. č. 125/08 Sb., o přeměnách obch. spol. a družstev


z. č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondechz. č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech


z. č. 248/95 Sb., o obec. prospěš. spol.z. č. 248/95 Sb., o obec. prospěš. spol.
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ZRUŠENÍ A ZÁNIKZRUŠENÍ A ZÁNIK


 Zpravidla 2 fázeZpravidla 2 fáze::


1.1. Soukromoprávní zrušovací jednáníSoukromoprávní zrušovací jednání


např. usnesení valné hromady ke dni (…)např. usnesení valné hromady ke dni (…)


2.2. Výmaz či jiný veřejnoprávní mocenský Výmaz či jiný veřejnoprávní mocenský 


úkon:úkon:


a.a. výmaz z rejstříku, výmaz z rejstříku, např. z obchodníhonapř. z obchodního


b.b. zrušení registrace správním úřademzrušení registrace správním úřadem
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 2 druhy zániku2 druhy zániku::


1.1. ss likvidací likvidací bezbez právního nástupceprávního nástupce


2.2. bezbez likvidace likvidace ss právním nástupcem,právním nástupcem,


nabývajícím celé jměnínabývajícím celé jmění
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LIKVIDACELIKVIDACE


 Soukromoprávně významný osobní Soukromoprávně významný osobní 


stav stav (omezení činnosti)(omezení činnosti)


 Jmenování likvidátoraJmenování likvidátora


 Legální likvidační pravidlaLegální likvidační pravidla (postup)(postup)
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NALOŢENÍ NALOŢENÍ 


S LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKEMS LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKEM


1.1. VolnéVolné podle vůle zrušené právnické podle vůle zrušené právnické 


osoby (ve prospěch osoby (ve prospěch kohokolikohokoli))


2.2. Vázané Vázané zákonným postupemzákonným postupem


u nadací a nadačních fondů, o. p. s., u nadací a nadačních fondů, o. p. s., 


církví a náboženských společností,církví a náboženských společností,


jejích právnických osob a svazůjejích právnických osob a svazů
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2. ČÁST2. ČÁST


SPOLKOVÉ PRÁVOSPOLKOVÉ PRÁVO
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PŘIROZENÝ ZÁKLAD PŘIROZENÝ ZÁKLAD 


SPOLKOVÉHO PRÁVASPOLKOVÉHO PRÁVA


 Přirozený zákon přitaţlivosti Přirozený zákon přitaţlivosti 


stejnorodéhostejnorodého


Gesetz der GleichartigkeitGesetz der Gleichartigkeit


Law of the Attraction of Homogenous SpeciesLaw of the Attraction of Homogenous Species


 sdružování sesdružování se


 odpuzování jinorodéhoodpuzování jinorodého
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ÚČELÚČEL


 VýkonVýkon subjektivního ústavního právasubjektivního ústavního práva


spolčovacího v spolčovacího v soukromých soukromých (horizontálních) (horizontálních) 


poměrech poměrech právně právně rovných rovných stranstran


(výkon práva založit soukromoprávní (výkon práva založit soukromoprávní 


právnickou osobu korporační a osobně se v ní právnickou osobu korporační a osobně se v ní 


účastnit)účastnit)
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PRÁVNÍ POVAHAPRÁVNÍ POVAHA


 Soukromoprávní Soukromoprávní povaha spolkového právapovaha spolkového práva


 spolek   =   „prototyp“ soukromoprávníspolek   =   „prototyp“ soukromoprávní


korporacekorporace


srv. též návrh o. z.srv. též návrh o. z.


 Civilní statusCivilní status (soukromé právo osobního stavu) (soukromé právo osobního stavu) 


 Základ práva společenského Základ práva společenského (korporačního)   (korporačního)   


corporate lawcorporate law
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ZÁSADY SPOLKOVÉHO PRÁVAZÁSADY SPOLKOVÉHO PRÁVA


1.1. odluka spolku od státu, odluka spolku od státu, srv. odluku církve od státusrv. odluku církve od státu


2.2. dobrovolnost (zásada smluvní, dobrovolný svazek) dobrovolnost (zásada smluvní, dobrovolný svazek) 


 nucené svazkynucené svazky


srv. Komoru patentových zástupců ČRsrv. Komoru patentových zástupců ČR


3.3. osobní členstvíosobní členství


4.4. samospráva (zájmová)samospráva (zájmová)


5.5. účelovost založení (jiná než podnikání)účelovost založení (jiná než podnikání)


6.6. absence majetkové účasti (členského podílu) absence majetkové účasti (členského podílu) 


člena na základním kapitálučlena na základním kapitálu


7.7. právní subjektivita, svéprávnost a procesníprávní subjektivita, svéprávnost a procesní


způsobilostzpůsobilost
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8.8. ooddělení osob a majetku zakladatelů a členů ddělení osob a majetku zakladatelů a členů 


od osoby a majetku spolku od osoby a majetku spolku 


9.9. nneodpovědnost a neručení členůeodpovědnost a neručení členů zzaa spolkové spolkové 


závazkyzávazky


10.10. veřejný pořádek; veřejný pořádek; srv. zaniklý spolkový katastrsrv. zaniklý spolkový katastr


11.11. ssoukromoukromáá nebo veřejná prospěšnostnebo veřejná prospěšnost


12.12. [n[nerozdělitelnost zisku, majetku či likvidačního erozdělitelnost zisku, majetku či likvidačního 


zůstatku členům (neziskovost)zůstatku členům (neziskovost)]]


13.13. [[způsobilost k veřejné podpořezpůsobilost k veřejné podpoře]]
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ZDROJEZDROJE


1.1. čl. 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických čl. 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických 


právech, 1966 právech, 1966 


(č. 120/76 Sb.)(č. 120/76 Sb.)


2.2. čl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základníchčl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních


svobod, 1950                                              svobod, 1950                                              (č. 209/92 Sb.)(č. 209/92 Sb.)


3.3. čl. 20 LZPSčl. 20 LZPS


4.4. z. č. 126/92 Sb., o ochraně názvu a znaku Červ. kříže z. č. 126/92 Sb., o ochraně názvu a znaku Červ. kříže 


a o Čs. červeném křížia o Čs. červeném kříži


5.5. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanůz. č. 83/90 Sb., o sdružování občanů


6.6. o. z.o. z.
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STANOVYSTANOVY


=   soukromoprávní =   soukromoprávní dohoda o zaloţenídohoda o zaloţení


spolkové právnické osoby (korporace)spolkové právnické osoby (korporace)


 Podstatné obsahové náleţitostiPodstatné obsahové náleţitosti::


1.1. název, název, o. s.o. s.


2.2. sídlosídlo


3.3. cíl činnosticíl činnosti


4.4. práva a povinnosti členů, práva a povinnosti členů, např. právní např. právní 


síla hlasů, srv. hlas rozhodný, či poradnísíla hlasů, srv. hlas rozhodný, či poradní
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5.5. spolkové orgány a způsob jejich ustanovování,spolkové orgány a způsob jejich ustanovování,


např. volbou, či jmenováním, např. volbou, či jmenováním, 


určení orgánů a činovníků (funkcionářů) určení orgánů a činovníků (funkcionářů) 


oprávněných jednat jménem spolku oprávněných jednat jménem spolku 


např. vůdce, či předseda výboru (sboru)např. vůdce, či předseda výboru (sboru)


6.6. [[organizační jednotky organizační jednotky -- vedlejší spolkyvedlejší spolky


jako právnické osobyjako právnické osoby]]


např. místní nebo věcné pobočkynapř. místní nebo věcné pobočky
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7.7. zásady hospodaření, zásady hospodaření, např.:např.:


i.i. zásada soukromých zdrojůzásada soukromých zdrojů činnostičinnosti


kupř. z členských příspěvků, výtěžků z akcí kupř. z členských příspěvků, výtěžků z akcí 


(z vlastních zdrojů) či z darů třetích osob, (z vlastních zdrojů) či z darů třetích osob, 


srv. fundraising,srv. fundraising, nebo z dědictvínebo z dědictví


ii.ii. zásada spolufinancovánízásada spolufinancování činnosti činnosti 


z z veřejných zdrojůveřejných zdrojů, , např. z účelové dotace např. z účelové dotace 


iii.iii. zásada smíšenéhozásada smíšeného financování,financování,


dále kupř. naložení s likvidačním zůstatkemdále kupř. naložení s likvidačním zůstatkem
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ČLENSKÉ OSOBNÍ PRÁVOČLENSKÉ OSOBNÍ PRÁVO


 Soukromoprávní subjektivníSoukromoprávní subjektivní


členské osobní právočlenské osobní právo


 soukromá práva majetkovásoukromá práva majetková


 RelativníRelativní právní povaha mezi členemprávní povaha mezi členem


a spolkem a spolkem 


 stanovy či zákon stanovy či zákon [[právní titul (důvod)právní titul (důvod)]]


 Vybavenost nárokem určovacímVybavenost nárokem určovacím, konstatací, , konstatací, 


bez důkazu naléhavého právního zájmubez důkazu naléhavého právního zájmu


(soudní vymahatelnost členského práva)(soudní vymahatelnost členského práva)







89


 ČLENSKÝ ČLENSKÝ 


OSOBNĚ ZÁVAZKOVÝ POMĚROSOBNĚ ZÁVAZKOVÝ POMĚR


 soukromoprávní stanovy soukromoprávní stanovy čiči zákonzákon


 Osobní soukromý poměr neOsobní soukromý poměr nepeněžitý, peněžitý, 


vyjádřen institucí spolkového členstvívyjádřen institucí spolkového členství


 Ev. i osobní soukromý poměr peněžitýEv. i osobní soukromý poměr peněžitý


viz ev. peněžitý závazek k členskému příspěvkuviz ev. peněžitý závazek k členskému příspěvku


 Soukromoprávní zásada ochrany slabšíSoukromoprávní zásada ochrany slabší


strany strany (člen (člen v.v. spolek)spolek)
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OBSAH OBSAH 


1.1. Smluvní Smluvní nebonebo zákonná osobní právazákonná osobní práva::


i.i. osobovat si členství (být brán za člena)osobovat si členství (být brán za člena)


ii.ii. účastnit se spolkové činnosti a mít z ní    účastnit se spolkové činnosti a mít z ní    


osobní prospěchosobní prospěch


iii.iii. vystoupit ze spolku; právo vystoupit ze spolku; právo ex legeex lege


srv. nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenstvísrv. nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenství


iv.iv. [[volit a být volen do spolkové samosprávy volit a být volen do spolkové samosprávy 


(osobní právo na příležitost být činovníkem)(osobní právo na příležitost být činovníkem)]]
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v.v. na informace o spolkovém ruchuna informace o spolkovém ruchu


vi.vi. na podněty nebo připomínky či protestyna podněty nebo připomínky či protesty


vii.vii. [[na ochranu členského práva spolkovýmna ochranu členského práva spolkovým


orgánem (právo na soukromoprávní,orgánem (právo na soukromoprávní,


mimomimosoudní, opravný prostředek)soudní, opravný prostředek)]]


viii.viii. event. i jiné oprávnění (členské právo)event. i jiné oprávnění (členské právo)
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2.2. Smluvní osobní neSmluvní osobní nepeněžité, popř. i osobní peněžité, popř. i osobní 


peněžité peněžité závazkyzávazky::


i.i. dodržovat stanovydodržovat stanovy


ii.ii. dodržovat soukromoprávní rozhodnutídodržovat soukromoprávní rozhodnutí


spolkových orgánů vyplývající ze stanovspolkových orgánů vyplývající ze stanov


např. volební řád právní formou usnesenínapř. volební řád právní formou usnesení


členské schůzečlenské schůze


iii.iii. [[platit členské příspěvky vč. ev. zápisnéhoplatit členské příspěvky vč. ev. zápisného]]
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iv.iv. osobně seosobně se přičinit o sledování spolkovéhopřičinit o sledování spolkového


cíle podle svých sil, schopností a možnostícíle podle svých sil, schopností a možností


v.v. být čestný vůči spolkubýt čestný vůči spolku


vi.vi. event. i jiný osobněprávní závazekevent. i jiný osobněprávní závazek
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 vázanost vázanost práva a závazkupráva a závazku na osobuna osobu členačlena


(věřitele či dlužníka) a na (věřitele či dlužníka) a na trvání členstvítrvání členství


 nepromlčitelnost        nepromlčitelnost         majetková právamajetková práva


 nepřevoditelnostnepřevoditelnost


 zánik smrtí členazánik smrtí člena







95


SOUDNÍ OCHRANA SOUDNÍ OCHRANA 


ČLENSKÉHO OSOBNÍHO PRÁVAČLENSKÉHO OSOBNÍHO PRÁVA


 Soukromoprávní zásada ochrany slabšíSoukromoprávní zásada ochrany slabší


stranystrany


 Soukromoprávní rozhodnutí spolkovéhoSoukromoprávní rozhodnutí spolkového


orgánuorgánu,, např. usnesení členské schůze např. usnesení členské schůze 


o vyloučení člena či o rozúčtovacím řáduo vyloučení člena či o rozúčtovacím řádu


vybraných odměn podle a. z.vybraných odměn podle a. z.


 zákonu, zákonu, např. a. z.např. a. z.


 stanovámstanovám
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 Podpůrná soudní ochrana právaPodpůrná soudní ochrana práva::


1.1. opravný prostředekopravný prostředek podle podle stanovstanov, je, je--li, pak:li, pak:


2.2. určovací civilní ţalobaurčovací civilní ţaloba k OS na určeník OS na určení


souladusouladu soukromoprávního rozhodnutísoukromoprávního rozhodnutí


se zákonem či stanovami se zákonem či stanovami 


(soudní deklarace platnosti právního úkonu)(soudní deklarace platnosti právního úkonu)


 Propadné ţalobní lhůtyPropadné ţalobní lhůty::


subjektivní 30 dnů, subjektivní 30 dnů, 


objektivní 6 měsíců od rozhodnutíobjektivní 6 měsíců od rozhodnutí
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ÚČAST VEŘEJNOSTIÚČAST VEŘEJNOSTI


 Veřejná členská schůze Veřejná členská schůze spolkuspolku


 Právo účasti kohokoliPrávo účasti kohokoli


např. nečlenského nositele práv např. nečlenského nositele práv 


podle a. z., spravovaných spolkem, podle a. z., spravovaných spolkem, 


s povinností účastníka shromážděnís povinností účastníka shromáždění


 Zákaz zásahu do jednáníZákaz zásahu do jednání


 jiné rozhodnutí předsedajícíhojiné rozhodnutí předsedajícího
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S poděkováním použita pohlednice nakladatelství Paseka S poděkováním použita pohlednice nakladatelství Paseka 


v Prazev Praze


Foto:Foto:


Nedvězí, Čechy, Česko, 2007Nedvězí, Čechy, Česko, 2007


Schneeberg, Dolní Rakousy, Rakousko 2007Schneeberg, Dolní Rakousy, Rakousko 2007








OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO


SKUTEČNOST SKUTEČNOST 


V PRÁVNÍM SMYSLUV PRÁVNÍM SMYSLU
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.6 (2010)verze 1.6 (2010)


© Ivo Telec, 2006© Ivo Telec, 2006
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. Skutková podstata a následekSkutková podstata a následek


2.2. Třídění právních skutečnostíTřídění právních skutečností


3.3. Nauka o právních úkonechNauka o právních úkonech


4.4. Čas v právním smysluČas v právním smyslu
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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STRUKTURA PRÁVNÍ NORMYSTRUKTURA PRÁVNÍ NORMY


 Dvojčlenná strukturaDvojčlenná struktura


1.1. skutková podstataskutková podstata (podmiňující část, (podmiňující část, 


antecedent)antecedent)


např. poškození zdraví nebo věcinapř. poškození zdraví nebo věci


2.2. právní důsledekprávní důsledek naplnění skutkové podstatynaplnění skutkové podstaty


(podmíněná část,   (podmíněná část,    konsekvent)konsekvent)


např. závazek nahradit škodunapř. závazek nahradit škodu


 implicitně zásada implicitně zásada neminem laedereneminem laedere
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SKUTEČNOSTSKUTEČNOST


 Význam skutečnosti Význam skutečnosti (faktu)(faktu)


1.1. věcnývěcný, , např. morální, náboženský, politický,např. morální, náboženský, politický,


hospodářský, vědecký aj.hospodářský, vědecký aj.


2.2. právníprávní


 Právní Právní (pravotvorná)(pravotvorná) skutečnostskutečnost


=   =   jakákolijakákoli smysly vnímatelná skutečnostsmysly vnímatelná skutečnost


(děj, stav apod.), s níţ (děj, stav apod.), s níţ zákonzákon spojujespojuje


 právní následekprávní následek


 PravotvornostPravotvornost
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NÁSLEDEK SVOBODNÉ VŮLENÁSLEDEK SVOBODNÉ VŮLE


 Právní princip svobodné vůlePrávní princip svobodné vůle


 soukromoprávní zásada privátní soukromoprávní zásada privátní 


autonomie autonomie 


 Kaţdé volní rozhodnutíKaţdé volní rozhodnutí  následeknásledek


 Přirozený následekPřirozený následek::


1.1. bez soukromoprávního významubez soukromoprávního významu


2.2. se se soukromoprávním významemsoukromoprávním významem
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SKUTKOVÁ PODSTATASKUTKOVÁ PODSTATA


A PRÁVNÍ NÁSLEDEKA PRÁVNÍ NÁSLEDEK


 Skutková podstataSkutková podstata


=   souhrn skutečností (dějů), s nimiţ =   souhrn skutečností (dějů), s nimiţ právní normaprávní norma


spojuje  spojuje   právní následekprávní následek


např. prodej věcinapř. prodej věci nebo nebo poškození věcipoškození věci má podle o. z.má podle o. z.


 právní následekprávní následek


 Právní následek Právní následek 


 vznik, změna nebo zánik subjektivního soukroméhovznik, změna nebo zánik subjektivního soukromého


práva práva (oprávnění) nebo (oprávnění) nebo povinnostipovinnosti


např. vznik vlastnického práva kupujícího k věcinapř. vznik vlastnického práva kupujícího k věci


nebonebo vznik závazku škůdce nahradit škodu na věcivznik závazku škůdce nahradit škodu na věci
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KAUSA A PRÁVNÍ DŮVODKAUSA A PRÁVNÍ DŮVOD


 Věcný důvodVěcný důvod, , např. osobní či majetkový   např. osobní či majetkový   


=  (motiv, kausa) právního jednání =  (motiv, kausa) právního jednání 


např. přenechat jinému nepotřebný nábytek např. přenechat jinému nepotřebný nábytek 





 Právní důvodPrávní důvod (právní titul)                                     (právní titul)                                     


způsobuje vznik, změnu nebo zánik práva způsobuje vznik, změnu nebo zánik práva 


nebo závazkunebo závazku


např. kupní smlouva o prodeji nepotřebné věcinapř. kupní smlouva o prodeji nepotřebné věci
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 KAUSAKAUSA


 Např.Např. vyděděnívydědění


zůstavitelovo vydědění potomka zůstavitelovo vydědění potomka 


z taxativního důvodu (pohnutky) z taxativního důvodu (pohnutky) osobníosobní


povahy, povahy, např. neposkytnutí pomoci např. neposkytnutí pomoci 


v nemoci nebo ve stáří v rozporu v nemoci nebo ve stáří v rozporu 


s dobrými mravys dobrými mravy
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 PRÁVNÍ DŮVODPRÁVNÍ DŮVOD


1.1. objektivní skutečnostobjektivní skutečnost nezávislá na lidské vůli nezávislá na lidské vůli 


a na lidském chování, a na lidském chování, např. průtrž mračennapř. průtrž mračen


2.2. lidské chovánílidské chování, , např. najmutí si bytunapř. najmutí si bytu


3.3. výjimečně výjimečně zákonzákon, , např. změna práva osobního např. změna práva osobního 


užívání pozemku na právo vlastnické    užívání pozemku na právo vlastnické    §§ 872 o. z.872 o. z.


4.4. konstitutivní konstitutivní rozhodnutírozhodnutí soudu, rozhodce,soudu, rozhodce,


popř. správního úřadu, popř. správního úřadu, např. o zrušenínapř. o zrušení


a vypořádání spoluvlastnictví bytua vypořádání spoluvlastnictví bytu


nebo o vyvlastnění pozemkunebo o vyvlastnění pozemku
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TŘÍDĚNÍ TŘÍDĚNÍ 


PRÁVNÍCH SKUTEČNOSTÍPRÁVNÍCH SKUTEČNOSTÍ


 Hledisko svobodné vůleHledisko svobodné vůle


1.1. Objektivní událostiObjektivní události


a.a. přírodnípřírodní, , např. početí, narození, smrt: např. početí, narození, smrt: 


 nabytí právního statusu (osobního stavu),nabytí právního statusu (osobního stavu),


např.např. živelní pohroma:živelní pohroma:


 zánik závazku pro nemoţnost splněnízánik závazku pro nemoţnost splnění


b.b. společenskéspolečenské, , např. stávka, výluka, válkanapř. stávka, výluka, válka


 zánik závazku pro nemoţnost splněnízánik závazku pro nemoţnost splnění
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c.c. časčas (běh času)  (běh času)  
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2.2. Subjektivní chováníSubjektivní chování


a.a. prostéprosté, , např. vyrobení stolu nebo opravení např. vyrobení stolu nebo opravení 


židle, vytvoření uměleckého díla      židle, vytvoření uměleckého díla      


nebo vytvoření pěveckého výkonu   nebo vytvoření pěveckého výkonu   


 vznik práva vlastnickéhovznik práva vlastnického


 zánik závazku splněním  zánik závazku splněním  


 vznik práva autorskéhovznik práva autorského


 vznik práva výkonných umělcůvznik práva výkonných umělců
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b.b. právní právní 


i.i. jednání jednání (právní úkon), (právní úkon), např.např. uzavření uzavření 


nebo vypovězení nájemní či pracovní smlouvy nebo vypovězení nájemní či pracovní smlouvy 


 vznik nebo zánik práva vznik nebo zánik práva 


 konáníkonání (comittere,(comittere, komisivní)komisivní)


 nekonánínekonání (non(non--facere,facere, omisivní), ač omisivní), ač mělměl konatkonat


 strpění konánístrpění konání (pati),(pati), např. strpění výkonu cizího např. strpění výkonu cizího 


věcného práva bydlení vlastníkem domuvěcného práva bydlení vlastníkem domu
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ii.ii. úřední rozhodnutíúřední rozhodnutí, , např. soudu např. soudu 


o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví   o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví   





 zánik práva spoluvlastnickéhozánik práva spoluvlastnického


 vznik práva vlastnickéhovznik práva vlastnického
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c.c. protiprávní protiprávní (zakázané), (zakázané), např. poškození např. poškození 


fasády cizího domu   fasády cizího domu   


 soukromoprávní delikt škodysoukromoprávní delikt škody


 vznik reparačního závazkuvznik reparačního závazku


nahradit škodunahradit škodu
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 DALŠÍ TŘÍDĚNÍDALŠÍ TŘÍDĚNÍ


1.1. jednorázovéjednorázové


2.2. trvající trvající (stavy)(stavy)


a.a. právní stavyprávní stavy::


i.i. osobosob, , např. osobní stav manželství, např. osobní stav manželství, 


osobní stav likvidace zrušené právnické osobyosobní stav likvidace zrušené právnické osoby


 práva a závazky manţelsképráva a závazky manţelské


 omezení právního jednání v likvidaciomezení právního jednání v likvidaci


ii.ii. věcívěcí, , např. všeobecná známost ochranné např. všeobecná známost ochranné 


známky, zapsanost ochranná známkyznámky, zapsanost ochranná známky


 silnější či rozšířená právní ochranasilnější či rozšířená právní ochrana
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b.b. protiprávníprotiprávní stavystavy (zakázané) (zakázané) 


např. neoprávněná stavba chaty např. neoprávněná stavba chaty 


na cizím pozemku, neoprávněná držba na cizím pozemku, neoprávněná držba 


cizího kola, bezdůvodné obohacení z obsazení cizího kola, bezdůvodné obohacení z obsazení 


bytu na úkor jiného, nekalá soutěžbytu na úkor jiného, nekalá soutěž


 závazek odstraňovacízávazek odstraňovací


 závazek vydávacízávazek vydávací


 závazek zdrţovacízávazek zdrţovací
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3.3. dokázanédokázané (nastavší skutky)(nastavší skutky)


4.4. známé známé (nedokazované)(nedokazované)


a.a. všeobecně všeobecně (notoriety)(notoriety)


i.i. přírodní, přírodní, např. střídání ročních obdobínapř. střídání ročních období


ii.ii. společenské, společenské, např. sled dnů v týdnunapř. sled dnů v týdnu


b.b. úředněúředně, , např. známé soudu z jeho např. známé soudu z jeho 


úřední činnosti, právní předpisyúřední činnosti, právní předpisy
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5.5. předpokládanépředpokládané, obyčejně bývají dány, obyčejně bývají dány


 předpoklad bez pochybnostípředpoklad bez pochybností


a.a. vyvratitelnévyvratitelné, , např. předpoklad zavinění např. předpoklad zavinění 


škůdce, předpoklad diskriminace,škůdce, předpoklad diskriminace,


vyvratitelné důkazem opakuvyvratitelné důkazem opaku


b.b. nevyvratitelnénevyvratitelné
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6.6. samostatnésamostatné  nesamostatnénesamostatné


a.a. současně působící (simultánní)současně působící (simultánní)


b.b. postupně působící (sukcesivní)postupně působící (sukcesivní)


např. návrh smlouvy a jeho přijetínapř. návrh smlouvy a jeho přijetí


7.7. účinné účinné (určení časového momentu)(určení časového momentu)


a.a. současně, současně, např. s uzavřením smlouvynapř. s uzavřením smlouvy


b.b. následně aţ po nastání budoucí skutečnostinásledně aţ po nastání budoucí skutečnosti
např. účinnost nájemní smlouvy až po získání např. účinnost nájemní smlouvy až po získání 
koncese k činnosti v najatých místnostechkoncese k činnosti v najatých místnostech


c.c. zpětně, zpětně, např. k 1. lednu letošního rokunapř. k 1. lednu letošního roku
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DOMNĚNKY A FIKCEDOMNĚNKY A FIKCE


 DomněnkyDomněnky


1.1. vyvratitelnévyvratitelné, , „má se za to, že …, není„má se za to, že …, není--li prokázán li prokázán 


opak“, např. vyvratitelné domněnky otcovstvíopak“, např. vyvratitelné domněnky otcovství


2.2. výjimečně nevyvratitelnévýjimečně nevyvratitelné, , „platí, že …,“ „hledí se jako „platí, že …,“ „hledí se jako 


by …“, viz vypořádání společného jmění manželůby …“, viz vypořádání společného jmění manželů


 FikceFikce (smyšlenka)(smyšlenka)


výjimečněvýjimečně fingovaná skutečnostfingovaná skutečnost


např. poskytnutí určitých informací o veřejnýchnapř. poskytnutí určitých informací o veřejných


prostředcích se nepovažuje za porušení obchodního prostředcích se nepovažuje za porušení obchodního 


tajemstvítajemství
z. č. 106/99 Sb., o svob. příst. k infor.z. č. 106/99 Sb., o svob. příst. k infor.
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PŘÍKLAD PRÁVNÍ FIKCE:PŘÍKLAD PRÁVNÍ FIKCE:


Lázeňský řádLázeňský řád


Vstup do lázní pouze ţenám.Vstup do lázní pouze ţenám.


Pro účely tohoto lázeňského řádu se masér Pro účely tohoto lázeňského řádu se masér 


povaţuje za ţenu.povaţuje za ţenu.
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 FOTOFOTO
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2. ČÁST2. ČÁST


NAUKANAUKA


O PRÁVNÍCH ÚKONECHO PRÁVNÍCH ÚKONECH
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PRÁVNÍ ÚKONPRÁVNÍ ÚKON


 Právní úkonPrávní úkon =  právem =  právem uznanéuznané


(aprobované) (aprobované) volnívolní jednáníjednání


 Protiprávní úkonProtiprávní úkon =  právem =  právem neneuznané uznané 


(reprobované) volní jednání(reprobované) volní jednání


 Znaky                                                           Znaky                                                           §§ 34 o. z.34 o. z.


1.1. vnější projev vůle (jednota vůle a projevu)vnější projev vůle (jednota vůle a projevu)


2.2. se zákonně uznaným se zákonně uznaným následkemnásledkem::


a.a. vznikuvzniku


b.b. změnyzměny


c.c. zániku práva nebo závazkuzániku práva nebo závazku


d.d. jinýmjiným
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1.1. projev vůleprojev vůle


2.2. zaměřenost (cílenost) volního projevuzaměřenost (cílenost) volního projevu


3.3. aprobovanost právním řádem aprobovanost právním řádem 


4.4. nastoupení následkůnastoupení následků
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CO NENÍ PRÁVNÍM ÚKONEM?CO NENÍ PRÁVNÍM ÚKONEM?


 Společenské úsluhySpolečenské úsluhy (liberality)(liberality)


např. pozvání na oběd, na výlet, do kina,např. pozvání na oběd, na výlet, do kina,


vyzvání k tanci apod.vyzvání k tanci apod.


 morální závazekmorální závazek podle morálníhopodle morálního


řáduřádu


 právní závazekprávní závazek nahradit škodunahradit škodu


úmyslným jednáním proti dobrým úmyslným jednáním proti dobrým 


mravůmmravům
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 VŮLEVŮLE


 Mluvení ze spaní Mluvení ze spaní bez volního významubez volního významu


 volní významvolní význam





 Vůle Vůle =   duševní poměr člověka ke =   duševní poměr člověka ke chtěnémuchtěnému


výsledkuvýsledku, právně posuzovaný z , právně posuzovaný z objektivníchobjektivních


okolností, za nichţ byl seznatelně projeven, okolností, za nichţ byl seznatelně projeven, 


zejména s ohledem na zejména s ohledem na dobrou víru adresátadobrou víru adresáta, , 


a bez přihlíţení k pohnutce (motivu) jednajícíhoa bez přihlíţení k pohnutce (motivu) jednajícího
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 právní význam právní význam pohnutkypohnutky v právu trestnímv právu trestním


nebo soukromém u okolností případu nebo soukromém u okolností případu 


či tehdy, ječi tehdy, je--li součástí projevu vůleli součástí projevu vůle


např. objednávka taxislužby, abych byl včas např. objednávka taxislužby, abych byl včas 


na letiština letišti


 Význam dobré víry adresátaVýznam dobré víry adresáta projevu vůleprojevu vůle


 vzhledem ke všem okolnostem mohl vzhledem ke všem okolnostem mohl 


volní projev právem povaţovat volní projev právem povaţovat 


za projev skutečné vůle jednajícíhoza projev skutečné vůle jednajícího
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TŘÍDĚNÍ PRÁVNÍCH ÚKONŮTŘÍDĚNÍ PRÁVNÍCH ÚKONŮ


1.1. jednostrannéjednostranné (unilaterální), (unilaterální), např. závěťnapř. závěť


2.2. dvoustrannédvoustranné (bilaterální), (bilaterální), např. kupní smlouva např. kupní smlouva 
na dům mezi dvěma stranamina dům mezi dvěma stranami


3.3. mnohostrannémnohostranné (multilaterální), (multilaterální), např. smlouva např. smlouva 
o sdružení tří řemeslníkůo sdružení tří řemeslníků


1.1. adresnéadresné určité osoběurčité osobě


2.2. neneadresné, určené komukoli s následky jiţ adresné, určené komukoli s následky jiţ 


projevem, aniţ by projev někomu došelprojevem, aniţ by projev někomu došel


např. veřejný příslib odměny za nález psanapř. veřejný příslib odměny za nález psa
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1.1. formálníformální, , např. smlouva o převodu nemovitostinapř. smlouva o převodu nemovitosti


2.2. neneformální většinově, formální většinově, např. smlouva o dílonapř. smlouva o dílo


1.1. úplatnéúplatné s úplatou v penězích nebo jinýchs úplatou v penězích nebo jiných


hodnotách, hodnotách, např. v hospodářské výhodě,např. v hospodářské výhodě,


kupř. ve slevě kupř. ve slevě 


2.2. bezbezúplatné, úplatné, např. darovací smlouvanapř. darovací smlouva


3.3. smíšenésmíšené, , viz prodej věci pod cenouviz prodej věci pod cenou
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1.1. mezi ţivýmimezi ţivými, , inter vivosinter vivos


2.2. pro případ smrtipro případ smrti, , mortis causamortis causa


např. závěť nebo odkaz např. závěť nebo odkaz (( o. z.)o. z.)


1.1. synallagmatické, synallagmatické, viz vzájemně viz vzájemně 


podmíněná plnění, např. kupní smlouvapodmíněná plnění, např. kupní smlouva


2.2. asynallagmatické, asynallagmatické, např.např. darovací darovací 


smlouvasmlouva
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1.1. kauzální, kauzální, viz uznání dluhu co do důvodu viz uznání dluhu co do důvodu 


a výšea výše


 existence kauzyexistence kauzy


 vyjádření kauzyvyjádření kauzy


 dokazování kauzydokazování kauzy


2.2. abstraktní bez vyplývající kausyabstraktní bez vyplývající kausy


viz závazky z cenných papírů (skripturní viz závazky z cenných papírů (skripturní 


závazky), např. šekové či směnečnézávazky), např. šekové či směnečné
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1.1. konsensuálníkonsensuální; pouze volní; pouze volní


2.2. reálnéreálné; ; navícnavíc faktické (reálné) chovánífaktické (reálné) chování


např. odevzdání plnění dlužníkem nebo jeho přijetí např. odevzdání plnění dlužníkem nebo jeho přijetí 


věřitelem, smlouva o vkladu: složení vkladu věřitelem, smlouva o vkladu: složení vkladu 


vkladatelem a přijetí vkladu bankouvkladatelem a přijetí vkladu bankou


1.1. pojmenovanépojmenované (nominální, typové)(nominální, typové)


např. kupní nebo nájemní smlouvanapř. kupní nebo nájemní smlouva


2.2. nenepojmenované (inominátní, netypové), řídící se pojmenované (inominátní, netypové), řídící se 


podobnostípodobností, , např. předmanželská smlouvanapř. předmanželská smlouva
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VŮLE A JEJÍ PROJEV NAVENEKVŮLE A JEJÍ PROJEV NAVENEK


1.1. vůlevůle =  duševní jev lidského nitra=  duševní jev lidského nitra


2.2. projev vůleprojev vůle navenek smysly seznatelněnavenek smysly seznatelně


 vnitřní výhradavnitřní výhrada (mentální (mentální 


reservace)reservace)


 pohnutka pohnutka (motiv)  =  duševní jev (motiv)  =  duševní jev 


právní význam jako právní význam jako neneurčující prvek určující prvek 


volního projevu; srv. okolnostivolního projevu; srv. okolnosti


projevu, projevu, např. ziskuchtivost; např. ziskuchtivost; srv. cílsrv. cíl
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VOLNÍ PROJEV NAVENEKVOLNÍ PROJEV NAVENEK


1.1. výslovněvýslovně, tj. mluvou, písmem, obrazem , tj. mluvou, písmem, obrazem 


znakovou řečí, posunkyznakovou řečí, posunky


např. piktogramynapř. piktogramy
srv. z. č. 155/98 Sb., o znakové řečisrv. z. č. 155/98 Sb., o znakové řeči


2.2. mlčkymlčky (konkludentně), (konkludentně), např. úmyslným např. úmyslným 


roztrháním listiny o závěti nebo listinyroztrháním listiny o závěti nebo listiny


o návrhu smlouvy, zachováním se podle o návrhu smlouvy, zachováním se podle 


návrhu smlouvynávrhu smlouvy
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MLČENÍ V PRÁVNÍM SMYSLUMLČENÍ V PRÁVNÍM SMYSLU


 NeplatíNeplatí zásada, kdo mlčí souhlasízásada, kdo mlčí souhlasí


 kdo mlčí, kdo mlčí, neneodpovídá na návrh na uzavřeníodpovídá na návrh na uzavření


kupní aj. smlouvy, jelikoţ k tomu kupní aj. smlouvy, jelikoţ k tomu nenínení povinenpovinen


qui tacet, consentire non videturqui tacet, consentire non videtur


 jednostranná domněnka jednostranná domněnka bezbez právního   právního   


významu, významu, např. „neodpovítenapř. „neodpovíte--li do 14 dnů,li do 14 dnů,


předpokládáme, že se stáváte odběratelem předpokládáme, že se stáváte odběratelem 


zaslaného časopisu“zaslaného časopisu“







43





 Výjimečně zákonem uznané mlčení Výjimečně zákonem uznané mlčení 


u změny cestovní smlouvy:u změny cestovní smlouvy:


neodstoupíneodstoupí--li zákazník od cestovníli zákazník od cestovní


smlouvy v určené lhůtě, nejméně 5 dnů,smlouvy v určené lhůtě, nejméně 5 dnů,


tedy mlčítedy mlčí--li, má se za to, ţe s navrţenouli, má se za to, ţe s navrţenou


změnou souhlasízměnou souhlasí


§§ 852e/2 o. z.852e/2 o. z.
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NÁLEŢITOSTI PRÁVNÍCH ÚKONŮNÁLEŢITOSTI PRÁVNÍCH ÚKONŮ
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1.      NÁLEŢITOST OSOBY1.      NÁLEŢITOST OSOBY


 Náleţitost právně jednající osobyNáleţitost právně jednající osoby


 právní osobnost (subjektivita)právní osobnost (subjektivita)


 svéprávnostsvéprávnost


 jen přechodná duševní jen přechodná duševní neschopnost neschopnost jakojako nemoc, nemoc, 


opilost, omámenostopilost, omámenost


 Smluvní nebo zákonný zástupceSmluvní nebo zákonný zástupce projevuje vůli projevuje vůli 


zastoupeného, nikoli vůli svouzastoupeného, nikoli vůli svou
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2.      NÁLEŢITOSTI VŮLE2.      NÁLEŢITOSTI VŮLE


1.1. danostdanost vůlevůle


 donucení  =  místo vlastní vůle donucení  =  místo vlastní vůle 


je projevena je projevena vůle donucujícíhovůle donucujícího


2.2. váţnostváţnost


 ţert, hra, výuka (simulace) bez vůleţert, hra, výuka (simulace) bez vůle


k právnímu následku, k právnímu následku, např. k prodejinapř. k prodeji


 ochrana dobré víryochrana dobré víry druhé strany druhé strany 


ve ve váţnýváţný projev a v jeho následek   projev a v jeho následek   


 bez následkůbez následků neneváţného váţného projevuprojevu,,


avšak s deliktním následkem škody avšak s deliktním následkem škody 
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 Předstírání vůlePředstírání vůle (simulace, „na oko“)(simulace, „na oko“)


např. předstíranou (simulovanou) kupnínapř. předstíranou (simulovanou) kupní


smlouvou „na oko“ je zastřeno darování, smlouvou „na oko“ je zastřeno darování, 


které je disimulovanékteré je disimulované
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 JUDIKATURA:JUDIKATURA:


Uzavřená a zastřená smlouvaUzavřená a zastřená smlouva


SměřovalaSměřovala--li vůle účastníků smlouvy k jejímu uzavření li vůle účastníků smlouvy k jejímu uzavření 


za jiných podmínek (za jinou cenu), než je ve smlouvěza jiných podmínek (za jinou cenu), než je ve smlouvě


uvedeno, uvedeno, 


je uzavřená smlouva simulovaným úkonem je uzavřená smlouva simulovaným úkonem 


a zastřeným úkonem je smlouva uzavíraná za cenu,a zastřeným úkonem je smlouva uzavíraná za cenu,


kterou účastníci mezi sebou skutečně dohodli. kterou účastníci mezi sebou skutečně dohodli. 


Usn. NS z 22. 3. 06, sp. zn. 29 Odo 3/2005Usn. NS z 22. 3. 06, sp. zn. 29 Odo 3/2005


č. 124 Soud. jud., 2006/9č. 124 Soud. jud., 2006/9
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2.2. prostostprostost omyluomylu


 omyl ve omyl ve vůlivůli (volní, vnitřní, omyl)(volní, vnitřní, omyl)


 omyl v omyl v projevuprojevu (vnější omyl),(vnější omyl),


náleţitost poměru vůle a projevunáleţitost poměru vůle a projevu


 omyl v omyl v pohnutce bez významupohnutce bez významu
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 OMYL V PRÁVNÍM SMYSLUOMYL V PRÁVNÍM SMYSLU


 OmylOmyl v:v:


1.1. osobě, osobě, např. v jiné osobě stejného jménanapř. v jiné osobě stejného jména


2.2. předmětu, předmětu, např. v jiné než prodávané věcinapř. v jiné než prodávané věci


3.3. mnoţství, mnoţství, např. 0,5 kg místo 1 kgnapř. 0,5 kg místo 1 kg


4.4. jakosti, jakosti, např. v horší než nabídnuté jakostinapř. v horší než nabídnuté jakosti


5.5. jiné okolnosti rozhodné pro volní projevjiné okolnosti rozhodné pro volní projev


 relativní neplatnostrelativní neplatnost: : „pardon, to je omyl!“„pardon, to je omyl!“


 původce omylu, původce omylu, např. zaměnitel zboží,např. zaměnitel zboží,


nebo, kdo o omylu věděl nebo musel vědětnebo, kdo o omylu věděl nebo musel vědět
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 LESTLEST


 Úmyslné vyvolání i nerozhodného omylu Úmyslné vyvolání i nerozhodného omylu 


22. stranou nebo vědomost  . stranou nebo vědomost  22. strany. strany


o vyvolání omylu o vyvolání omylu 33. stranou. stranou


 předstírání toho, co nenípředstírání toho, co není


 zastírání toho, co jestzastírání toho, co jest


 újma nebo výhoda újma nebo výhoda nenení nutnání nutná


 relativní neplatnostrelativní neplatnost právního úkonuprávního úkonu


 závazekzávazek nahradit škodu obelstěnémunahradit škodu obelstěnému
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3.3. svobodasvoboda


 násilínásilí, fyzické donucení, fyzické donucení


např. k podepsání smlouvy či závětinapř. k podepsání smlouvy či závěti


vis absoluta, např. uzamčení v místnostivis absoluta, např. uzamčení v místnosti


nahrazení vlastní vůle nahrazení vlastní vůle vůlí násilníkavůlí násilníka


příčinná souvislostpříčinná souvislost mezi násilím mezi násilím 


a vnějším projevema vnějším projevem


 absolutní neplatnostabsolutní neplatnost
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 bezprávná výhrůţkabezprávná výhrůţka, , vis compulsivavis compulsiva


vzbuzení důvodného strachu z újmy, vzbuzení důvodného strachu z újmy, 


jíţ se hrozíjíţ se hrozí


 vůle utvářená vůle utvářená pod vlivem strachupod vlivem strachu


z újmy (nesvobodná vůle)z újmy (nesvobodná vůle)


 absolutní neplatnostabsolutní neplatnost


 hrozba věřitele dluţníkovi ţalobou je hrozba věřitele dluţníkovi ţalobou je 


po právu, po právu, např. upomínka s hrozbounapř. upomínka s hrozbou
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 TÍSEŇTÍSEŇ


 ObjektivníObjektivní existující a působící existující a působící stavstav


hospodářský nebo jiný, doléhající tak,hospodářský nebo jiný, doléhající tak,


ţe se tísněná osoba pohne k právnímuţe se tísněná osoba pohne k právnímu


jednání jednání za nápadně nevýhodných za nápadně nevýhodných 


podmínekpodmínek


např. k prodeji domu hluboko pod cenounapř. k prodeji domu hluboko pod cenou


 Objektivní stav subjektivně vnímanýObjektivní stav subjektivně vnímaný
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 Navození stavu tísněNavození stavu tísně


1.1. objektivněobjektivně, , např. živelní pohromou, kupř. povodní,např. živelní pohromou, kupř. povodní,


2.2. subjektivněsubjektivně, , např.např. vlastním špatným vlastním špatným 


hospodařením, nedbalostí o své zdraví ap.hospodařením, nedbalostí o své zdraví ap.


 objektivně nápadně nevýhodné podmínkyobjektivně nápadně nevýhodné podmínky


 rovnováha (ekvivalence) plněnírovnováha (ekvivalence) plnění


 zákonné právozákonné právo odstoupeníodstoupení od smlouvy od smlouvy 


 obch. z.: riziko podnikáníobch. z.: riziko podnikání
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3.3. NÁLEŢITOSTI PROJEVU  NÁLEŢITOSTI PROJEVU  


VŮLE NAVENEKVŮLE NAVENEK


1.1. srozumitelnostsrozumitelnost výrazuvýrazu


lidské nitro   lidské nitro    poznatelná vnější sféra poznatelná vnější sféra 


i jen relativně, i jen relativně, např. znalostí šifrynapř. znalostí šifry


2.2. určitosturčitost obsahu, vyplýváobsahu, vyplývá--li z výkladuli z výkladu


 zásada přednosti výkladuzásada přednosti výkladu projevu vůleprojevu vůle


předpřed nesrozumitelností nebo neurčitostínesrozumitelností nebo neurčitostí


3.3. [[formaforma, je, je--lili]]  zásada neformálnostizásada neformálnosti
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POMĚR VŮLE POMĚR VŮLE 


A JEJÍHO VNĚJŠÍHO PROJEVUA JEJÍHO VNĚJŠÍHO PROJEVU


 Neshoda mezi vůlí a jejím projevemNeshoda mezi vůlí a jejím projevem


a.a. vědomá        vědomá         předstírání (simulace)předstírání (simulace)


b.b. nevědomá    nevědomá     omylomyl


i.i. jednostrannájednostranná


ii.ii. oboustrannáoboustranná
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FORMA PROJEVUFORMA PROJEVU


a.a. smluvenásmluvená


b.b. zákonná zákonná (vţdy(vţdy výjimkou)výjimkou)


i.i. ústní, ústní, např. prohlášení o uzavření manželstvínapř. prohlášení o uzavření manželství


ii.ii. písemná:písemná:


a.a. prostáprostá (jednoduchá), (jednoduchá), např. smlouva např. smlouva 


o převodu nemovitosti, závěťo převodu nemovitosti, závěť


b.b. úřední úřední (kvalifikovaná), (kvalifikovaná), notářský zápis,notářský zápis,


kupř. o smlouvě o zúžení nebo rozšířeníkupř. o smlouvě o zúžení nebo rozšíření


společného jmění manželů, o závětispolečného jmění manželů, o závěti


nezletiléhonezletilého
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 Význam formyVýznam formy


 platnost platnost právního úkonuprávního úkonu


 dokazatelnost dokazatelnost právního úkonu,právního úkonu,


lze i nepřímo lze i nepřímo 


 Cenné papíryCenné papíry spjaté s listinou  spjaté s listinou  


(skripturou)(skripturou)
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 Smluvená formaSmluvená forma


1.1. předpoklad předpoklad vznikuvzniku právního úkonuprávního úkonu


2.2. prostředek prostředek důkaznídůkazní o vzniku právního o vzniku právního 


úkonu, který lze dokázat úkonu, který lze dokázat i jinaki jinak


 nedostatek formy, smluvené jen pronedostatek formy, smluvené jen pro


důkazní účel  důkazní účel   platný právní úkonplatný právní úkon


 Nedostatek písemné formyNedostatek písemné formy


nenedojde k bezdůvodnému obohacenídojde k bezdůvodnému obohacení
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 Písemná formaPísemná forma


1.1. projevy vůle na projevy vůle na vícevíce listináchlistinách


např. výměnou dopisůnapř. výměnou dopisů


2.2. projevy vůle na projevy vůle na téţetéţe listinělistině


viz smlouvy o převodu nemovitostíviz smlouvy o převodu nemovitostí
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EXKURS EXKURS 


O PODPISU A LISTINĚO PODPISU A LISTINĚ
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PODPISPODPIS


 Předpoklad platnosti Předpoklad platnosti projevu v písemné forměprojevu v písemné formě


 Nepochybná totoţnost jednajícíhoNepochybná totoţnost jednajícího


např. i jen jméno František, i jen literární např. i jen jméno František, i jen literární 


pseudonympseudonym


1.1. vlastnoruční   vlastnoruční   


2.2. nahrazený: nahrazený: 


a.a. mechanicky, mechanicky, např. podpisové razítkonapř. podpisové razítko


b.b. elektronicky, elektronicky, viz elektronický „podpis“viz elektronický „podpis“


c.c. notářským zápisem při nemoţnosti čtení a psaní notářským zápisem při nemoţnosti čtení a psaní 
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LEGALIZACE PODPISULEGALIZACE PODPISU


 OvěřeníOvěření


1.1. vlastnoručního podepsání listiny před ověřovatelemvlastnoručního podepsání listiny před ověřovatelem


2.2. uznání podpisu na listině za vlastní podpis uznání podpisu na listině za vlastní podpis 


před ověřovatelempřed ověřovatelem


 správnost nebo pravdivost údajů,správnost nebo pravdivost údajů,


soulad údajů s právními předpisysoulad údajů s právními předpisy


 22 svědci legalizace, svědci legalizace, nenemůţemůţe--li číst nebo psátli číst nebo psát


 KÚ, OÚ, notář, konz. úř., velitel loděKÚ, OÚ, notář, konz. úř., velitel lodě


z. č. 21/06 Sb., o ověřov., not. ř., Vídeň. úmluva o konz. stycích (č. 32/69 Sb.),z. č. 21/06 Sb., o ověřov., not. ř., Vídeň. úmluva o konz. stycích (č. 32/69 Sb.),


z. č. 61/00 Sb., o nám. plavběz. č. 61/00 Sb., o nám. plavbě
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ADVOKÁTSKÉ PROHLÁŠENÍADVOKÁTSKÉ PROHLÁŠENÍ


O PRAVOSTI PODPISUO PRAVOSTI PODPISU


 Event. Event. nahrazení nahrazení úředního ověření podpisuúředního ověření podpisu


advokátským (soukromým) prohlášenímadvokátským (soukromým) prohlášením


a.a. advokát sepsal, advokát sepsal, např. klientem,např. klientem, podepsanou listinupodepsanou listinu


b.b. jednající, jednající, např. klient,např. klient, před advokátem vlastnoručně před advokátem vlastnoručně 


podepsalpodepsal


z. č. 85/96 Sb., o adv.z. č. 85/96 Sb., o adv.
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ELEKTRONICKÝ „PODPIS“ELEKTRONICKÝ „PODPIS“


 Metoda ověření totoţnostiMetoda ověření totoţnosti jednajícího jednajícího 


v písemné formě v síti elektronických komunikacív písemné formě v síti elektronických komunikací


1.1. elektronický „podpis“ (elektronický „podpis“ (údajúdaj v elektronické podobě) v elektronické podobě) 


např. o. z.např. o. z.


2.2. zaručený elektronický „podpis“zaručený elektronický „podpis“


3.3. elektronický „podpis“ s kvalifikovaným certifikátemelektronický „podpis“ s kvalifikovaným certifikátem


např. zák. pr.např. zák. pr.


4.4. elektronická značka, elektronická značka, např. elektronický výpis např. elektronický výpis 


z veřejné knihy s automatickou značkouz veřejné knihy s automatickou značkou


5.5. kvalifikované časové razítko                    kvalifikované časové razítko                    z. č. 227/00 Sb.z. č. 227/00 Sb.
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 Vyvratitelná domněnka seznámeníVyvratitelná domněnka seznámení se se 


podepisujícího s obsahem datové zprávypodepisujícího s obsahem datové zprávy


před jejím podepsáním v sítipřed jejím podepsáním v síti


elektronických komunikacíelektronických komunikací
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 Nevyvratitelná domněnkaNevyvratitelná domněnka


automatizovaného označeníautomatizovaného označení datovédatové


zprávy elektronickou značkou zprávy elektronickou značkou 


bezbez přímého ověření jejího obsahupřímého ověření jejího obsahu


a vyjádření tím a vyjádření tím vůlevůle označujícíhooznačujícího
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ZACHOVÁNÍ PÍSEMNÉ FORMYZACHOVÁNÍ PÍSEMNÉ FORMY


 UčiněníUčinění právního úkonu:právního úkonu:


1.1. elektronickými prostředkyelektronickými prostředky


v síti elektronických komunikacív síti elektronických komunikací


a.a. elektronickou poštou (eelektronickou poštou (e--mailem)mailem)


b.b. textovou zprávou, textovou zprávou, např. typu SMS, MMSnapř. typu SMS, MMS


2.2. dálnopisem dálnopisem (telexem)(telexem)


3.3. telegrafickytelegraficky, jestliţe vše z toho umoţňuje:, jestliţe vše z toho umoţňuje:


i.i. zachycení obsahu, zachycení obsahu, ii dočasnédočasné


ii.ii. určení jednajícího, určení jednajícího, např. i Tvůj strýc Vojtanapř. i Tvůj strýc Vojta
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LISTINA V PRÁVNÍM SMYSLULISTINA V PRÁVNÍM SMYSLU


 VěcVěc, na níţ je hmotně zachycen volní projev, na níţ je hmotně zachycen volní projev


1.1. soukromásoukromá, , např. o kupní smlouvě např. o kupní smlouvě 


na stavební pozemekna stavební pozemek


2.2. veřejnáveřejná, , např. notářský např. notářský 


nebo exekutorský zápis o uznání dluhunebo exekutorský zápis o uznání dluhu


1.1. důkaznídůkazní, , např. o dlužním úpisunapř. o dlužním úpisu


2.2. dispozitivnídispozitivní, , např. o smlouvě nebo o závětinapř. o smlouvě nebo o závěti
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VEŘEJNÁ LISTINAVEŘEJNÁ LISTINA


 Veřejná listina dle zákonaVeřejná listina dle zákona


 nadání nadání veřejnou vírou v pravost a pravdivostveřejnou vírou v pravost a pravdivost


 důkazní moc důkazní moc silnější silnější neţli soukromá listinaneţli soukromá listina


 vyvratitelná domněnka pravdivosti  vyvratitelná domněnka pravdivosti  


osvědčené skutečnosti nebo potvrzení osvědčené skutečnosti nebo potvrzení 


 trestní ochrana před paděláním trestní ochrana před paděláním 


nebo pozměňovánímnebo pozměňováním


 Cizozemská veřejná listinaCizozemská veřejná listina


 ověření (apostila)  ověření (apostila)  


 důkazní moc veřejné listiny důkazní moc veřejné listiny ii v CZv CZ
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1.1. umořitelná umořitelná (nahraditelná); k uplatnění (nahraditelná); k uplatnění 
práva, práva, např. jmenovací listinanapř. jmenovací listina


a.a. umořená listina   umořená listina   


 usnesení soudu o umořeníusnesení soudu o umoření


b.b. náhradní listina výstavce za ztracenou náhradní listina výstavce za ztracenou 


nebo zničenounebo zničenou


2.2. neumořitelnáneumořitelná, , např. vstupenka, např. vstupenka, 


jízdenka, dispozitivní listiny  jízdenka, dispozitivní listiny  
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VIDIMACE LISTINYVIDIMACE LISTINY


 Ověření listinyOvěření listiny


1.1. listina listina předloţenápředloţená v prvopisu, stejnopisu, v prvopisu, stejnopisu, 


opisu nebo v kopiiopisu nebo v kopii


2.2. listina listina vidimovanávidimovaná (opis či kopie předloţené)(opis či kopie předloţené)


 správnost nebo pravdivost údajůsprávnost nebo pravdivost údajů


 Opis nebo kopieOpis nebo kopie


a.a. prostáprostá


b.b. ověřenáověřená
z. č. 21/06 Sb., o ověřování, not. ř., z. č. 61/00 Sb., o námoř. plavběz. č. 21/06 Sb., o ověřování, not. ř., z. č. 61/00 Sb., o námoř. plavbě
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VYŠŠÍ OVĚŘENÍVYŠŠÍ OVĚŘENÍ


 Supervidimace nebo superlegalizaceSupervidimace nebo superlegalizace


pro účely pouţití v ciziněpro účely pouţití v cizině


 Běţné ověřeníBěţné ověření notářem aj.notářem aj.


 Vyšší ověřeníVyšší ověření MS nebo MZVMS nebo MZV


 lze lze doloţku doloţku ApostilleApostille



Úmluva o zrušení poţadavku ověřování cizích veřejných listin (1961)Úmluva o zrušení poţadavku ověřování cizích veřejných listin (1961)


(č. 45/99 Sb.)(č. 45/99 Sb.)


§§ 62 z. č. 97/63 Sb., o mez. pr. soukr. a proc.62 z. č. 97/63 Sb., o mez. pr. soukr. a proc.
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PŘEKLAD LISTINYPŘEKLAD LISTINY


 Ověření překladuOvěření překladu


 ZÚ, (soudní) tlumočník ZÚ, (soudní) tlumočník 


 Veřejnoprávní seznam znalců Veřejnoprávní seznam znalců 


a tlumočníků                           a tlumočníků                            úřední výpisúřední výpis


1.1. ústřední, vede MSústřední, vede MS


2.2. v působnosti KS, vede KSv působnosti KS, vede KS
z. č. 36/67 Sb., o znal. a tlumoč.z. č. 36/67 Sb., o znal. a tlumoč.
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4.   NÁLEŢITOST PŘEDMĚTU4.   NÁLEŢITOST PŘEDMĚTU


 Objektivní počáteční moţnost plněníObjektivní počáteční moţnost plnění


a.a. věcná (fyzická)věcná (fyzická)


b.b. právní (právní (nenezakázanost)zakázanost)


 absolutní neplatnostabsolutní neplatnost


 Objektivní následná nemoţnost plněníObjektivní následná nemoţnost plnění


 zánik závazku, zánik závazku, např. v důsledkunapř. v důsledku vis maior,vis maior,
okolnosti:okolnosti:


 nenepředvídatelnépředvídatelné
 neneodvratitelné   odvratitelné   
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5.        OBSAHOVÉ ČÁSTI5.        OBSAHOVÉ ČÁSTI


1.1. podstatné podstatné (essentialia negotii)(essentialia negotii)


např. kupní cena u kupní smlouvynapř. kupní cena u kupní smlouvy


2.2. pravidelné pravidelné (naturalia negotii)(naturalia negotii)


např. místo, čas a způsob platby kupní ceny např. místo, čas a způsob platby kupní ceny 


3.3. nahodilé nahodilé (accidentalia negotii)(accidentalia negotii)


např. podmínka nebo příkaz, vedlejší ujednání např. podmínka nebo příkaz, vedlejší ujednání 


u kupní smlouvy, rozhodčí doložka u kupní smlouvy, rozhodčí doložka 
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PODMÍNKYPODMÍNKY


 Skutečnost, o níţ se neví, zda nebo kdy seSkutečnost, o níţ se neví, zda nebo kdy se


splní či se jiţ splnilasplní či se jiţ splnila


1.1. odkládacíodkládací (suspenzivní)(suspenzivní)


účinnost nastane aţ se splní podmínkaúčinnost nastane aţ se splní podmínka


např. účinnost nájemní smlouvy až získáním např. účinnost nájemní smlouvy až získáním 


živnostenského oprávnění nájemceživnostenského oprávnění nájemce


2.2. rozvazovací rozvazovací (rezolutivní)(rezolutivní)


jiţ nastalá účinnost zanikne, splníjiţ nastalá účinnost zanikne, splní--li se podmínka li se podmínka 


např. zánik nakladatelské licence podmíněné např. zánik nakladatelské licence podmíněné 


nenabízením knihy za přemrštěnou cenunenabízením knihy za přemrštěnou cenu
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 Záměrné zmařeníZáměrné zmaření podmínky podmínky 


 právní úkon právní úkon nenepodmíněnýpodmíněný


 ZakázanostZakázanost podmínkypodmínky


 zpravidla částečná neplatnostzpravidla částečná neplatnost
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 Další třídění podmínekDalší třídění podmínek


1.1. splnitelnésplnitelné (potestativní)(potestativní)


např. péče o někoho v nemocinapř. péče o někoho v nemoci


2.2. náhodnénáhodné (kauzální)(kauzální)


např. budenapř. bude--li zítra pěkné počasíli zítra pěkné počasí
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DOLOŢKA DOBYDOLOŢKA DOBY


 podmínka,podmínka,


avšak s jistotnou vazbou na budoucí časavšak s jistotnou vazbou na budoucí čas


např. „smlouva nabývá účinnosti dne např. „smlouva nabývá účinnosti dne 


1. ledna příštího roku“1. ledna příštího roku“
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OPCEOPCE


 MajetkovéMajetkové právo jednostranné volbyprávo jednostranné volby


nabytí účinnosti platné smlouvynabytí účinnosti platné smlouvy


např. nájemcovo právo opce dalšího práva nájmu, např. nájemcovo právo opce dalšího práva nájmu, 
nakladatelská opce dalšího vydání dílanakladatelská opce dalšího vydání díla


 Uzavření jedné a další nebo dalších smluv na další, Uzavření jedné a další nebo dalších smluv na další, 


opakované, plnění s účinností ke dni skončení opakované, plnění s účinností ke dni skončení 


předchozí smlouvy s převoditelným právem jednépředchozí smlouvy s převoditelným právem jedné


strany (nabyvatele opce) zvolit si nabytí účinnosti strany (nabyvatele opce) zvolit si nabytí účinnosti 


další smlouvy, další smlouvy, např. podle hospodářského výsledku,např. podle hospodářského výsledku,


s oznamovacím závazkem (vyhlášením opce) vůči s oznamovacím závazkem (vyhlášením opce) vůči 


druhé stranědruhé straně
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PŘÍKAZPŘÍKAZ


 ModusModus


 v právu soukromémv právu soukromém netypickýnetypický


1.1. obecný příkaz, obecný příkaz, viz příkazní smlouvaviz příkazní smlouva


2.2. zůstavitelův zůstavitelův příkaz k započtenípříkaz k započtení


na dědický podíl, co dědic od zůstavitelena dědický podíl, co dědic od zůstavitele


bezplatně dostal za jeho ţivotabezplatně dostal za jeho ţivota


viz právo dědickéviz právo dědické
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3. ČÁST3. ČÁST


NÁSLEDKYNÁSLEDKY


VADNÝCH PRÁVNÍCH ÚKONŮVADNÝCH PRÁVNÍCH ÚKONŮ
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DRUHY NÁSLEDKŮDRUHY NÁSLEDKŮ


1.1. nicotnostnicotnost, , viz zák. o rod., spr. ř.viz zák. o rod., spr. ř.


2.2. neplatnostneplatnost::


a.a. absolutníabsolutní


b.b. relativnírelativní


3.3. reparační závazekreparační závazek nahradit škodunahradit škodu


4.4. právo odporovat právo odporovat =  relativní neúčinnost=  relativní neúčinnost


5.5. právo odstoupitprávo odstoupit
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ABSOLUTNÍ NEPLATNOSTABSOLUTNÍ NEPLATNOST


 Působnost Působnost ex lege, erga omnes, ex tuncex lege, erga omnes, ex tunc


 Důvody Důvody v:v:


a.a. osobě jednajícíhoosobě jednajícího::


i.i. nesvéprávnost nesvéprávnost 


ii.ii. neschopnost právního úkonu pro duševní neschopnost právního úkonu pro duševní 


poruchu poruchu 


např. testovací neschopnost duševně např. testovací neschopnost duševně 


nemocnéhonemocného
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b.b. obsahuobsahu


i.i. rozpor se zákonem, rozpor se zákonem, contra legemcontra legem


ii.ii. rozpor s dobrými mravy, rozpor s dobrými mravy, contra bonos morescontra bonos mores


iii.iii. obcházení zákona, obcházení zákona, in fraudem legis,in fraudem legis, co doco do


 účelu zákonaúčelu zákona


 obsahu zákonaobsahu zákona


c.c. forměformě


i.i. nedostatek smluvené či zákonné formynedostatek smluvené či zákonné formy
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RELATIVNÍ NEPLATNOSTRELATIVNÍ NEPLATNOST


 Právo dovolat se neplatnosti tím, Právo dovolat se neplatnosti tím, 


kdo ji nezpůsobil a jehoţ sféra byla dotčenakdo ji nezpůsobil a jehoţ sféra byla dotčena


 DůvodDůvod


 dovolání se neplatnosti dovolání se neplatnosti 


=  soukromoprávní jednání=  soukromoprávní jednání


 Taxativní výčet důvodů dovolatelné Taxativní výčet důvodů dovolatelné 


neplatnosti                                             neplatnosti                                             §§ 40a o. z.40a o. z.
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ČÁSTEČNÁ NEPLATNOSTČÁSTEČNÁ NEPLATNOST


 Důvod neplatnostiDůvod neplatnosti::


 celý právní úkoncelý právní úkon


 neplatnost celého právního úkonuneplatnost celého právního úkonu


 část právního úkonučást právního úkonu


 neplatnost jen části, jeneplatnost jen části, je--li z:li z:


a.a. povahypovahy


b.b. obsahuobsahu


c.c. okolnostíokolností


oddělitelnáoddělitelná od ostatního, platného, obsahuod ostatního, platného, obsahu


např. část smlouvy o vedlejším ujednánínapř. část smlouvy o vedlejším ujednání
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DELIKT ŠKODYDELIKT ŠKODY


 Zvláštní skutková podstataZvláštní skutková podstata


soukromoprávního deliktu škodysoukromoprávního deliktu škody


 škoda neplatností právního úkonuškoda neplatností právního úkonu


 reparační závazek nahradit škodureparační závazek nahradit škodu


§§ 42 o. z.42 o. z.
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RELATIVNÍ NEÚČINNOSTRELATIVNÍ NEÚČINNOST


 OdporovatelnostOdporovatelnost platnému jednáníplatnému jednání


u soudu při úmyslném zkrácení věřiteleu soudu při úmyslném zkrácení věřitele


 Relativní působnostRelativní působnost pouze vůči    pouze vůči    


odporujícímu věřiteliodporujícímu věřiteli


 Právní důvod:Právní důvod:


odporování  =  právní jednání  odporování  =  právní jednání  
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 Pojmové znakyPojmové znaky


1.1. úmysl zkrátit věřitele, úmysl zkrátit věřitele, známýznámý 3. straně, 3. straně, 


např. známý manželce nebo rodiči dlužníka, např. známý manželce nebo rodiči dlužníka, 


na něhož byl dlužníkem převeden důmna něhož byl dlužníkem převeden dům


 tehdejší nepoznání dluţníkova nekaléhotehdejší nepoznání dluţníkova nekalého


úmyslu 3. stranou i při náleţité pečlivostiúmyslu 3. stranou i při náleţité pečlivosti


2.2. právní úkon mezi dluţníkem a osobou blízkouprávní úkon mezi dluţníkem a osobou blízkou


např. synem nebo s. r. o. s dlužníkem jakonapř. synem nebo s. r. o. s dlužníkem jako


jediným společníkem a jednatelemjediným společníkem a jednatelem


2.2. doba posledních 3 letdoba posledních 3 let
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 neúčinnostneúčinnost právního úkonuprávního úkonu


např. darovací smlouvy mezi dlužníkem a jehonapř. darovací smlouvy mezi dlužníkem a jeho


otcem,otcem, vůči věřitelivůči věřiteli


 právo věřiteleprávo věřitele na uspokojení z toho, na uspokojení z toho, 


co ušlo z dluţníkova majetku;co ušlo z dluţníkova majetku;


podpůrně právo na náhradu vůči 3., který mělpodpůrně právo na náhradu vůči 3., který měl


prospěch z dluţníkova jednáníprospěch z dluţníkova jednání
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4. ČÁST4. ČÁST


ČAS ČAS 


V PRÁVNÍM SMYSLUV PRÁVNÍM SMYSLU
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PŘIROZENÁ POVAHA ČASUPŘIROZENÁ POVAHA ČASU


=   =   vlastnost hmotyvlastnost hmoty


kde je hmota, je čas,kde je hmota, je čas,


kde není hmota, není časkde není hmota, není čas


 bez hmoty, sám o sobě, čas neníbez hmoty, sám o sobě, čas není


srv. též prostor (pozemský časoprostor)srv. též prostor (pozemský časoprostor)


 věčnostvěčnost
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BĚH ČASUBĚH ČASU


 Objektivní Objektivní právní skutečnostprávní skutečnost


 OmezeníOmezení pozemského ţivota časempozemského ţivota časem


1.1. určitý okamţik,určitý okamţik, např. den, konec dnenapř. den, konec dne


2.2. lhůta splnění, lhůta splnění, např. opravit věc do týdnenapř. opravit věc do týdne


3.3. vydrţecí lhůtavydrţecí lhůta


4.4. promlčecí lhůtapromlčecí lhůta


5.5. propadná lhůtapropadná lhůta


6.6. dovršení času, dovršení času, např. dovršení zletilosti,např. dovršení zletilosti,


dospělost pohledávkydospělost pohledávky
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 Spojení časuSpojení času s konáním či nekonáníms konáním či nekonáním


např. upřesnění času soudem: např. upřesnění času soudem: 


„Zaplatím až budu moci.“; „Zaplatím až budu moci.“; 


určí soud podle okolností případu určí soud podle okolností případu 


podle dobrých mravůpodle dobrých mravů §§ 564 o. z.564 o. z.
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DOBA V PRÁVNÍM SMYSLUDOBA V PRÁVNÍM SMYSLU


 VymezeníVymezení::


1.1. lhůtou, lhůtou, např. vrátit knihu do týdnenapř. vrátit knihu do týdne


2.2. termínem, termínem, např. zazpívat na Nový roknapř. zazpívat na Nový rok
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LHŮTYLHŮTY


1.1. HmotněprávníHmotněprávní


 zánik závazku aj., zánik závazku aj., např. dojitím do sféry   např. dojitím do sféry   


věřitele, kupř. do jeho poštovní schránkyvěřitele, kupř. do jeho poštovní schránky


2.2. procesněprávníprocesněprávní, , např. žalovaný je povinen např. žalovaný je povinen 


zaplatit do 3 dnů od právní moci rozhodnutízaplatit do 3 dnů od právní moci rozhodnutí


 hmotněprávní lhůta jiţ uplynula, hmotněprávní lhůta jiţ uplynula, 


proto je právo ţalovánoproto je právo ţalováno


3.3. pořádkové bezpořádkové bez zániku právazániku práva


4.4. smluvní nebo zákonnésmluvní nebo zákonné
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PRÁVNÍ POČÍTÁNÍ ČASUPRÁVNÍ POČÍTÁNÍ ČASU


 Poslední den lhůty sobotou, nedělí, Poslední den lhůty sobotou, nedělí, 


svátkemsvátkem


 posledním den lhůty posledním den lhůty nejblíţenejblíţe


následující pracovnínásledující pracovní denden
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 Posunutí koncePosunutí konce lhůty ze soboty, neděle lhůty ze soboty, neděle 


či svátku či svátku aţaţ na na 1. pracovní1. pracovní denden


 Splnění dluhuSplnění dluhu prostřednictvímprostřednictvím


banky nebo pošty (poslem) dispozitivně banky nebo pošty (poslem) dispozitivně 


aţaţ připsáním na účet nebo vyplacenímpřipsáním na účet nebo vyplacením


hotověhotově
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zásadazásada vigilantibus iuravigilantibus iura
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VYDRŢENÍ VYDRŢENÍ 


MAJETKOVÉHO PRÁVAMAJETKOVÉHO PRÁVA
 Původní vznik majetkového právaPůvodní vznik majetkového práva


např. vlastnického,např. vlastnického, drţbou po vydrţecí lhůtudrţbou po vydrţecí lhůtu


1.1. nepřetrţiténepřetrţité nakládánínakládání se způsobilýmse způsobilým


předmětem jako se svýmpředmětem jako se svým


2.2. oprávněnost nakládáníoprávněnost nakládání bona fide,bona fide,
ţe věc ţe věc patří patří drţitelidrţiteli


3.3. zákonná zákonná dobadoba nakládání 3 roky, nakládání 3 roky, 


10 let u nemovitosti, vč. právního předchůdce10 let u nemovitosti, vč. právního předchůdce


 zánikzánik práva předchozího drţitelepráva předchozího drţitele


 nabytí nabytí původního práva vydrţitelepůvodního práva vydrţitele
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zásadazásada vigilantibus iuravigilantibus iura
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PROMLČENÍ PROMLČENÍ 


MAJETKOVÉHO PRÁVAMAJETKOVÉHO PRÁVA


 Oslabení trvajícího majetkového právaOslabení trvajícího majetkového práva


 trvání věřitelova nároku trvání věřitelova nároku podmíněno    podmíněno    


neneprojevením dluţníkovy námitky promlčení projevením dluţníkovy námitky promlčení 


 právo nejisté  právo nejisté   hrozba námitky promlčeníhrozba námitky promlčení


 Pouze majetková práva  Pouze majetková práva   osobní právaosobní práva


 právo vlastnicképrávo vlastnické
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 Dluţníkovo namítnutí promlčení věřitelova Dluţníkovo namítnutí promlčení věřitelova 


práva na plnění dluhu práva na plnění dluhu (právní úkon)(právní úkon)


=  dobrovolný výkon subjektivního, zákonem=  dobrovolný výkon subjektivního, zákonem


přiznaného, soukromého práva (oprávnění)přiznaného, soukromého práva (oprávnění)


dluţníka namítat promlčení svého dluhudluţníka namítat promlčení svého dluhu


 Generální legální příkaz výkonu soukromých Generální legální příkaz výkonu soukromých 


práv v souladu s dobrými mravy           práv v souladu s dobrými mravy           §§ 3/1 o. z.3/1 o. z.
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 I. fázeI. fáze


uplynutí promlčecí doby uplynutí promlčecí doby 


a věřitelovo a věřitelovo neneuplatnění pohledávkyuplatnění pohledávky


 dluţníkovo právo namítat promlčenídluţníkovo právo namítat promlčení


 II. fázeII. fáze


věřitel uplatní pohledávku opoţděněvěřitel uplatní pohledávku opoţděně


a.a. dluţník dluţník nenevykoná namítací právovykoná namítací právo


 nárok trvánárok trvá


b.b. dluţník vykoná namítací právodluţník vykoná namítací právo


 nárok zaniká, event. ţaloba zamítnutanárok zaniká, event. ţaloba zamítnuta
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 Počátek Počátek promlčecí lhůtypromlčecí lhůty


=  den, kdy právo objektivně mohlo být =  den, kdy právo objektivně mohlo být 


vykonáno poprvé (uplatněno vůči vykonáno poprvé (uplatněno vůči 


dluţníkovi), dluţníkovi), actio nataactio nata
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:


Nemravná námitka promlčeníNemravná námitka promlčení


Ustanovení Ustanovení §§ 3 občanského zákoníku, dle kterého 3 občanského zákoníku, dle kterého 


výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 


platí i pro výkon práva vznést námitku promlčení.platí i pro výkon práva vznést námitku promlčení.


nál. ÚS z 15. 1. 97, č. 6 Sb. nál. a usn., sv. 7, sp. zn. II. ÚS 309/95.nál. ÚS z 15. 1. 97, č. 6 Sb. nál. a usn., sv. 7, sp. zn. II. ÚS 309/95.
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:


Zneuţití práva namítat promlčeníZneuţití práva namítat promlčení


Vznesení námitky promlčení zásadně dobrým Vznesení námitky promlčení zásadně dobrým 


mravům neodporuje; mohou však nastat situace, mravům neodporuje; mohou však nastat situace, 


kdy uplatnění této námitky je výrazem zneužití kdy uplatnění této námitky je výrazem zneužití 


práva na úkor účastníka, který marné uplynutí práva na úkor účastníka, který marné uplynutí 


promlčecí doby nezavinil.promlčecí doby nezavinil.


nál. ÚS z 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, Práv. rozhl., 2006/1, s. 34 an.nál. ÚS z 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, Práv. rozhl., 2006/1, s. 34 an.
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 Délka promlčecí lhůty    Délka promlčecí lhůty    


1.1. obecná obecná 33 letáletá


2.2. zvláštní: zvláštní: 


a.a. smluvenásmluvená


b.b. zákonná:zákonná:


i.i. kratšíkratší, , např. 2 letá u práva na vydání např. 2 letá u práva na vydání 


bezdůvodného obohacení     bezdůvodného obohacení     


ii.ii. delšídelší, , viz 10 letá u práva uznanéhoviz 10 letá u práva uznaného


dle uznání dluhu co do důvodu a výšedle uznání dluhu co do důvodu a výše
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 DruhyDruhy promlčecích lhůt:promlčecích lhůt:


1.1. subjektivnísubjektivní, , např. za 2 roky ode dne,  např. za 2 roky ode dne,  


kdy se poškozený dozvěděl o škodě kdy se poškozený dozvěděl o škodě 


a o škůdcia o škůdci


2.2. objektivníobjektivní, dle subjektivní lhůty, , dle subjektivní lhůty, 


avšak avšak např. nejdéle za 10 let ode dne, např. nejdéle za 10 let ode dne, 


kdy došlo ke korupčnímu jednáníkdy došlo ke korupčnímu jednání
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PŘEKÁŢKY PROMLČENÍPŘEKÁŢKY PROMLČENÍ


1.1. nezačnutínezačnutí promlčení, promlčení, např. majetková práva např. majetková práva 


mezi manžely za trvání manželstvímezi manžely za trvání manželství


2.2. dočasné zastavenídočasné zastavení běhu, běhu, viz uplatnění práva viz uplatnění práva 


u soudu po dobu řízeníu soudu po dobu řízení


3.3. přerušení přerušení běhu, běhu, viz přiznání práva soudem viz přiznání práva soudem 


nebo uznání dluhu dlužníkem co do důvodunebo uznání dluhu dlužníkem co do důvodu


a výšea výše


 dosavadní uběhlá doba promlčenídosavadní uběhlá doba promlčení


právně právně bezbezvýznamnávýznamná


promlčení počíná promlčení počíná znovaznova
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 Změna v osoběZměna v osobě věřitele nebo dluţníkavěřitele nebo dluţníka


např. při postoupení pohledávky jinému např. při postoupení pohledávky jinému 


věřiteli nebo při převzetí dluhu jinýmvěřiteli nebo při převzetí dluhu jiným


dlužníkemdlužníkem


bez vlivubez vlivu na běh promlčenína běh promlčení


nenínení překáţkou běhupřekáţkou běhu
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NÁSLEDKY NÁSLEDKY 


UPLYNUTÍ PROMLČECÍ LHŮTYUPLYNUTÍ PROMLČECÍ LHŮTY


1.1. věřitelovo právo i nárok přesto trvá  věřitelovo právo i nárok přesto trvá  


2.2. vzniká dluţníkovo vzniká dluţníkovo právo námitky promlčeníprávo námitky promlčení


 věřitelovo právo se právně věřitelovo právo se právně oslabujeoslabuje


tím, ţe tím, ţe nárok nárok (vymahatelnost,(vymahatelnost,


ţalovatelnost) se stává podmíněným  ţalovatelnost) se stává podmíněným  


tím, ţe dluţník nevykoná své namítací tím, ţe dluţník nevykoná své namítací 


právoprávo


3.3. výkon dluţníkova práva námitky promlčení  výkon dluţníkova práva námitky promlčení  


 zánik nároku  zánik nároku  


při trvání věřitelova právapři trvání věřitelova práva
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 VĚŘITELOVOVĚŘITELOVO


NATURÁLNÍ PRÁVO NATURÁLNÍ PRÁVO 


 Po dluţníkově uplatnění námitky promlčeníPo dluţníkově uplatnění námitky promlčení


 Právo bez nárokuPrávo bez nároku


1.1. soudně nepřiznatelné   soudně nepřiznatelné   


2.2. nezapočitatelné proti vůli dluţníkanezapočitatelné proti vůli dluţníka


3.3. jen dobrovolně uznatelné dluţníkemjen dobrovolně uznatelné dluţníkem


4.4. dobrovolně splnitelné dluţníkem, aniţ by se dobrovolně splnitelné dluţníkem, aniţ by se 


věřitel bezdůvodně obohatil na úkor dluţníkavěřitel bezdůvodně obohatil na úkor dluţníka
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ZÁNIK PRÁVA ZÁNIK PRÁVA 


PROPADNUTÍM LHŮTYPROPADNUTÍM LHŮTY


 Propadnutí Propadnutí (prekluze)(prekluze) práva v čase, práva v čase, ex legeex lege


 Právo časově omezenéPrávo časově omezené


např. právo na reklamaci vady zakoupených botnapř. právo na reklamaci vady zakoupených bot


ve lhůtě 2 letve lhůtě 2 let


 Uplynutí vymezené doby bez výkonuUplynutí vymezené doby bez výkonu


právapráva


 zánik práva mocí zákonazánik práva mocí zákona
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 Výjimečné propadnéVýjimečné propadné zákonnézákonné lhůty lhůty 


v obecném zájmu na v obecném zájmu na včasnostivčasnosti chováníchování


 zánik práva jeho nevykonánímzánik práva jeho nevykonáním


 přihlédnutí přihlédnutí ex offoex offo


 nelze prodlouţit, nelze prodlouţit, 


leda změnou zákona do budoucnaleda změnou zákona do budoucna


 lhůta se nestaví ani nepřerušujelhůta se nestaví ani nepřerušuje
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OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO


PRÁVNÍ PRINCIPYPRÁVNÍ PRINCIPY


AA


ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA 
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.8 (2011)verze 1.8 (2011)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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Ius est ars boni et aequiIus est ars boni et aequi


Publius Iuventilus Celsus,Publius Iuventilus Celsus, D. 1, 1, 1 pr.D. 1, 1, 1 pr.


kol. 70 kol. 70 –– kol. 140 po Kr.kol. 140 po Kr.
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TEMATICKÝ PŘEHLED


1.1. účel a soustavaúčel a soustava


2.2. právní normy: právní principy a právní pravidlaprávní normy: právní principy a právní pravidla


2.2. životní princip a postojživotní princip a postoj


3.3. obecné právní principyobecné právní principy


4.4. zásady soukromého právazásady soukromého práva


5.5. zvláštní zásady soukromého právazvláštní zásady soukromého práva


6.6. zásady soukromoprávních institucízásady soukromoprávních institucí
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1. ČÁST1. ČÁST


PRÁVNÍ PRINCIPY PRÁVNÍ PRINCIPY 


AA


PRÁVNÍ PRAVIDLAPRÁVNÍ PRAVIDLA
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??


právní jistota (jistota nabytého práva)právní jistota (jistota nabytého práva)


poctivost a důvěrapoctivost a důvěra


Každé právní dobro lze vyjádřit právním Každé právní dobro lze vyjádřit právním 


principemprincipem
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VÝMĚR PRÁVNÍCH PRINCIPŮVÝMĚR PRÁVNÍCH PRINCIPŮ


 Normativní právní větyNormativní právní věty v literární v literární 


podobě vyjadřující:podobě vyjadřující:


1.1. abstraktní příkazyabstraktní příkazy (= právní normy)(= právní normy)


k optimalizaci chování k optimalizaci chování (Optimierungsgebote)(Optimierungsgebote)


bez konkrétní skutkové podstatybez konkrétní skutkové podstaty


2.2. hodnotové hodnotové aa funkční základyfunkční základy právně právně 


normativní soustavy (právního řádu), normativní soustavy (právního řádu), 


způsobilé poměřování (vážení)způsobilé poměřování (vážení)
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=   mětí dobrého, má býti právní dobro=   mětí dobrého, má býti právní dobro


(hodnota),(hodnota),


např. má být jistota nabytého např. má být jistota nabytého 


vlastnického práva (dobro) vlastnického práva (dobro) 


či dobrá víra (nezaviněná nevědomost) či dobrá víra (nezaviněná nevědomost) 


má být chráněna (dobro)má být chráněna (dobro)
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 ÚčeloslovněÚčeloslovně--hodnotová argumentacehodnotová argumentace


právními principy při:právními principy při:


1.1. tvorbě právatvorbě práva


2.2. výkladu právavýkladu práva


3.3. dotváření práva podobností (analogií) dotváření práva podobností (analogií) 


či teleologickou redukcíči teleologickou redukcí
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ZDROJEZDROJE


1.1. idea právaidea práva


2.2. právní řádprávní řád (pozitivní právo), volní projev (pozitivní právo), volní projev 


zákonodárce, následek politického zákonodárce, následek politického 


rozhodnutírozhodnutí


např. princip právně rovného zacházení např. princip právně rovného zacházení 


v antidiskriminač. zák. č. 189/09 Sb.v antidiskriminač. zák. č. 189/09 Sb.
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 DruhyDruhy::


1.1. psanépsané §§§§§§


např. rovné zacházení, dobrá správanapř. rovné zacházení, dobrá správa


2.2. nepsanénepsané, vyvozené (indukované) z:, vyvozené (indukované) z:


a.a. právních pravidel (ze součásti právního právních pravidel (ze součásti právního 


řádu) řádu) 


b.b. ideje práva mimo právní řád, ideje práva mimo právní řád, 


zákonodárnou politiku a politickou vůli zákonodárnou politiku a politickou vůli 


zákonodárcezákonodárce
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ÚČEL PRÁVNÍCH PRINCIPŮÚČEL PRÁVNÍCH PRINCIPŮ


1.1. bezprostředně normativníbezprostředně normativní s cílem s cílem 


přímo právně upravit lidské chování přímo právně upravit lidské chování 


2.2. aplikačníaplikační vč. právní argumentacevč. právní argumentace


3.3. zákonodárně zákonodárně politický a technickýpolitický a technický


4.4. výkladovývýkladový
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti 


práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou 


v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplněv evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně


vymezena od dob římských.vymezena od dob římských.


Nál. ÚS, Pl. ÚS 33/97 z 17. 12. 97 ve věci zrušení Nál. ÚS, Pl. ÚS 33/97 z 17. 12. 97 ve věci zrušení 


ustanovení zák. na ochranu zvířat proti týrání.ustanovení zák. na ochranu zvířat proti týrání.
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SOUSTAVA SOUSTAVA 


PRÁVNÍCH PRINCIPŮPRÁVNÍCH PRINCIPŮ


1.1. obecné právní principyobecné právní principy


přirozené přirozené (obecné)(obecné) zásady právnízásady právní


2.2. obecné zásady práva obecné zásady práva soukroméhosoukromého


3.3. obecné zásady práva obecné zásady práva veřejnéhoveřejného


4.4. zvláštní (zvláštní (odvětvovéodvětvové) zásady práva ) zásady práva 


soukroméhosoukromého


5.5. zvláštní (zvláštní (odvětvovéodvětvové) zásady práva veřejného) zásady práva veřejného


6.6. zásady právních zásady právních institucíinstitucí
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CO JIM PŘEDCHÁZÍ?CO JIM PŘEDCHÁZÍ?


??
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ŢIVOTNÍ PRINCIPŢIVOTNÍ PRINCIP


 Princip vzájemného podporováníPrincip vzájemného podporování


(Prinzip der St(Prinzip der Stüützender Hilfe)tzender Hilfe)


 Přirozenost láskyPřirozenost lásky =  kladné nastavení =  kladné nastavení 


světasvěta


 rušení zneužitím svobodné vůlerušení zneužitím svobodné vůle
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ŢIVOTNÍ POSTOJŢIVOTNÍ POSTOJ


 Přirozený postoj ke spravedlnostiPřirozený postoj ke spravedlnosti


 každodenní zkušenost, zejm. prožitímkaždodenní zkušenost, zejm. prožitím


 samozřejmé, bezděčné, vnímání významusamozřejmé, bezděčné, vnímání významu


věcí a přesvědčení o něm; věcí a přesvědčení o něm; 


„dětsky nevinný“ postoj„dětsky nevinný“ postoj


 Právně teoretický postojPrávně teoretický postoj


 cílem cílem poporozumět, rozumět, čím věci jsou (zatřídit je)čím věci jsou (zatřídit je)


 zproblematizovánízproblematizování přirozeně známého světapřirozeně známého světa


 vyvolání právního problémuvyvolání právního problému


 rozumové zpochybněnírozumové zpochybnění přirozeného postojepřirozeného postoje
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SPOLEČENSKÉ ŘÁDYSPOLEČENSKÉ ŘÁDY


 NáboţenskýNáboţenský; např. náboženské symboly ; např. náboženské symboly 


 MorálníMorální; srv. morální závazky a morální nároky,; srv. morální závazky a morální nároky,


veřejnou morálku právnických povoláníveřejnou morálku právnických povolání


 PrávníPrávní; srv. právní principy a právní pravidla; srv. právní principy a právní pravidla


 HospodářskýHospodářský; viz zásady hospodářské ; viz zásady hospodářské 


soutěžesoutěže


 VědeckýVědecký; srv. vědecké zvyklosti; srv. vědecké zvyklosti


 PolitickýPolitický; např. politické symboly ; např. politické symboly 


nebo politická odpovědnost za politický deliktnebo politická odpovědnost za politický delikt
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PŘÍKAZY PRÁVAPŘÍKAZY PRÁVA


Praecepta iuris sunt haec:Praecepta iuris sunt haec:


Honeste vivere, Honeste vivere, 


alterum non laedere,alterum non laedere,


suum cuique tribuere.suum cuique tribuere.


Domitius Ulpianus, Domitius Ulpianus, D 1, 1, 10, 1D 1, 1, 10, 1


(170 (170 –– 228 po Kr.)228 po Kr.)
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PŘEDPOROZUMĚNÍPŘEDPOROZUMĚNÍ


… každý dobře ví, že smlouvy se mají plnit, … každý dobře ví, že smlouvy se mají plnit, 


dluhy platit, nikoho neuvádět v omyl, dluhy platit, nikoho neuvádět v omyl, 


nepomlouvat ani neokrádat …nepomlouvat ani neokrádat …


 Právní řád jen formalizuje všeobecně známé Právní řád jen formalizuje všeobecně známé 


radyrady, jak žít bez újmy vlastní nebo bližnímu , jak žít bez újmy vlastní nebo bližnímu 


 státně pozitivistická státně pozitivistická závislost na předpisuzávislost na předpisu


na všechnona všechno ((naduţívánínaduţívání rozumu)   rozumu)   


nebo na pouhém textu předpisu (nebo na pouhém textu předpisu (nepouţívánínepouţívání


rozumu)    rozumu)    
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OBECNÉ PRÁVNÍ PRINCIPYOBECNÉ PRÁVNÍ PRINCIPY


 Osvědčené principy právního státuOsvědčené principy právního státu


=   právní principy=   právní principy


preamb. Úpreamb. Ú


 Argumentační důsledky logické nebo Argumentační důsledky logické nebo 


právně rétoricképrávně rétorické pro celý právní řádpro celý právní řád
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HLEDÁNÍ VÝCHODISKAHLEDÁNÍ VÝCHODISKA


strictum ius            strictum ius             aequitasaequitas





summum ius, summa iniuriasummum ius, summa iniuria







27


VÝCHODISKAVÝCHODISKA


1.1. Povaha věci a míra všech věcíPovaha věci a míra všech věcí


(Natur der Sache)(Natur der Sache)


2.2. Přirozený smysl práva, Přirozený smysl práva, 


podstata a smysl lidských právpodstata a smysl lidských práv


(naturalis ratio)(naturalis ratio)


3.3. SpravedlnostSpravedlnost


(aequitas)(aequitas)


4.4. Logika věciLogika věci
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UZNÁNÍUZNÁNÍ


 obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy 


čl. 38/1 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, 1945 čl. 38/1 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, 1945 


(č. 30/47 Sb.)(č. 30/47 Sb.)


 obecné zásady mezinárodního právaobecné zásady mezinárodního práva


čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv 


a základních svobod, 1950                                       (č. 209/92 Sb.)a základních svobod, 1950                                       (č. 209/92 Sb.)


 zásady spravedlnosti (ekvita)zásady spravedlnosti (ekvita)


§§ 25/3 z. č. 216/94 Sb., o rozhod. říz. a o výkonu rozhod. nálezů25/3 z. č. 216/94 Sb., o rozhod. říz. a o výkonu rozhod. nálezů
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POVAHA A CÍLPOVAHA A CÍL


PRÁVNÍCH PRINCIPŮPRÁVNÍCH PRINCIPŮ


 Axiomatická povaha Axiomatická povaha 


apriorní dobraapriorní dobra, všeobecně osvědčené a uznávané,, všeobecně osvědčené a uznávané,


které které netřeba dokazovat netřeba dokazovat ((axiomyaxiomy),),


jimiž se právní řád právního státu nechává ovládat  jimiž se právní řád právního státu nechává ovládat  


((vláda právavláda práva); úhelné kameny práva); úhelné kameny práva


 CílCíl


trvalé udržování trvalé udržování obecného právního dobraobecného právního dobra (míru)(míru)


mezi lidmi a vůči přírodě mezi lidmi a vůči přírodě 


 Vnitřní jednota, soudrţnost Vnitřní jednota, soudrţnost aa účelnost práva účelnost práva 
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PRÁVNÍ PRINCIP A POLITIKAPRÁVNÍ PRINCIP A POLITIKA


 Právní principPrávní princip


„nikdo nesmí mít prospěch ze svého„nikdo nesmí mít prospěch ze svého


protiprávního jednání“ protiprávního jednání“ 


 Politika v právních pravidlechPolitika v právních pravidlech


„přímé daně se mají snížit, nepřímé„přímé daně se mají snížit, nepřímé


zvýšit“    zvýšit“     zákonný příkaz (právní pravidlo)zákonný příkaz (právní pravidlo)
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POLITIKA A PRÁVOPOLITIKA A PRÁVO


 Vláda lidu Vláda lidu 


 Svrchovanost liduSvrchovanost lidu


relativní skupinovérelativní skupinové,,


např. stranické, např. stranické, 


zájmy, předsudkyzájmy, předsudky


soutěž o veřejnou soutěž o veřejnou mocmoc


 Vláda práva Vláda práva 


 Právní státPrávní stát


a.a. demokratickýdemokratický


b.b. jinýjiný


objektivní zájemobjektivní zájem


spravedlnostispravedlnosti


služba spravedlnostislužba spravedlnosti
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PŘEHLED PRÁVNÍCH PRINCIPŮPŘEHLED PRÁVNÍCH PRINCIPŮ


 Právní ctnosti Právní ctnosti ((právní hodnotyprávní hodnoty))


1.1. spravedlnostspravedlnost


2.2. úcta a uznání zdroje přirozených práv (Vyšší moci)úcta a uznání zdroje přirozených práv (Vyšší moci)


3.3. nezadatelnost přirozených právnezadatelnost přirozených práv


4.4. svoboda vůlesvoboda vůle


5.5. osobní odpovědnostosobní odpovědnost


6.6. nedotknutelnost lidské bytostinedotknutelnost lidské bytosti


7.7. rozumnost a rozumné (legitimní, oprávněné)  rozumnost a rozumné (legitimní, oprávněné)  


očekáváníočekávání


8.8. poměrnostpoměrnost


9.9. přiměřenostpřiměřenost
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10.10. poctivost a důvěrapoctivost a důvěra


11.11. úcta k právům a svobodám jedince úcta k právům a svobodám jedince 


12.12. rovnost v právech (právní rovnost)rovnost v právech (právní rovnost)


12.12. právní bezpečí právní bezpečí 


13.13. obecné právní dobroobecné právní dobro


14.14. dobrá vůledobrá vůle


15.15. dobrá víra dobrá víra (bona fides)(bona fides)


14.14. dobré mravy dobré mravy (bonos mores)(bonos mores)
15.15. dobrá pověstdobrá pověst


16.16. dobrá správa dobrá správa 
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19.19. veřejná morálkaveřejná morálka


20.20. veřejný pořádek; veřejný pořádek; srv. právo známkovésrv. právo známkové


21.21. zákon nepůsobí zpětně zákon nepůsobí zpětně (lex retro non agit)(lex retro non agit)


22.22. z bezpráví právo nevznikne z bezpráví právo nevznikne 


(ius ex iniuria non oritur)(ius ex iniuria non oritur)


23.23. bezpráví neospravedlňuje bezpráví   bezpráví neospravedlňuje bezpráví   


(iniuria non excusat iniuriam)(iniuria non excusat iniuriam)
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25.25. není trestu bez zákona, není trestného není trestu bez zákona, není trestného 


činu bez zákona, činu bez zákona, aj.aj.


 In favorem vitaeIn favorem vitae


 In favorem libertatisIn favorem libertatis


 In favorem auctorisIn favorem auctoris
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METODIKA POMĚŘOVÁNÍ METODIKA POMĚŘOVÁNÍ 


PRÁVNÍCH PRINCIPŮPRÁVNÍCH PRINCIPŮ


1.1. abstraktní abstraktní porovnáníporovnání právních principů právních principů 


((bezbez ohledu na konkrétní věc)ohledu na konkrétní věc)


2.2. posouzení posouzení hierarchiehierarchie právních principůprávních principů


z hlediska právní síly (ústavní, či podústavní)z hlediska právní síly (ústavní, či podústavní)


3.3. posouzení, v jaké míře jsou principy posouzení, v jaké míře jsou principy dotčeny dotčeny 


vv konkrétní konkrétní věcivěci


4.4. vlastní poměřování (vlastní poměřování (optimalizaceoptimalizace použití použití 


dotčených principů; co nejvíce použít pokud dotčených principů; co nejvíce použít pokud 


možno všechny)možno všechny)
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 Intenzita dotčení právních principůIntenzita dotčení právních principů::





a.a. plné zabránění použití určitého principuplné zabránění použití určitého principu


b.b. částečné zabráněníčástečné zabránění
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2. ČÁST2. ČÁST


PRÁVNÍ PRINCIPY A PRÁVNÍ PRAVIDLA PRÁVNÍ PRINCIPY A PRÁVNÍ PRAVIDLA 


JAKO PRÁVNÍ NORMYJAKO PRÁVNÍ NORMY
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STRUKTURA PRÁVNÍ NORMYSTRUKTURA PRÁVNÍ NORMY


 Dvojčlenná strukturaDvojčlenná struktura


1.1. skutková podstata skutková podstata (hypotéza, antecedent)(hypotéza, antecedent)


podmiňující část,podmiňující část, např. poškození zdravínapř. poškození zdraví


2.2. právní důsledekprávní důsledek naplnění skutkové podstaty naplnění skutkové podstaty 


(sankce, účinek, konsekvent)(sankce, účinek, konsekvent)


podmíněná část, podmíněná část, např. závazek nahradit škodunapř. závazek nahradit škodu


na zdravína zdraví


 implicitní zásada (princip) implicitní zásada (princip) neminem laedereneminem laedere
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 ppodřazení nastavšího odřazení nastavšího konkrétníhokonkrétního


skutku (děje), skutku (děje), 


např. poškození zdraví,např. poškození zdraví,


abstraktníabstraktní skutkové podstatě, skutkové podstatě, 


viz delikt škody,viz delikt škody,


s přivozením s přivozením konkrétníhokonkrétního právníhoprávního


následku,následku,


tj. deliktního závazku reparačníhotj. deliktního závazku reparačního
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PRÁVNÍ SOUSTAVA PRÁVNÍ SOUSTAVA 


PRÁVNÍCH NOREMPRÁVNÍCH NOREM


1.1. Právní principyPrávní principy


(Prinzipienmodelle)(Prinzipienmodelle)


= příkazy k optimalizaci,= příkazy k optimalizaci,


používané v co nejvyšší používané v co nejvyšší 


míře vzhledem k možnostimíře vzhledem k možnosti::


i.i. skutkovéskutkové (děj)(děj)


ii.ii. právníprávní::


a.a. poměřované kolidující poměřované kolidující 


jiné principyjiné principy


b.b. právní pravidlaprávní pravidla


2.2. Právní pravidlaPrávní pravidla


(Regelmodelle)(Regelmodelle)


=    =    definitivní:definitivní:


a.a. příkazypříkazy


napnapřř.. splnit dluhsplnit dluh


b.b. zákazyzákazy, , např. zákaznapř. zákaz


znehodnocujícího užití znehodnocujícího užití 
uměleckého díla  uměleckého díla  


c.c. dovolenídovolení


viz zákonné licenceviz zákonné licence


d.d. [[zmocněnízmocnění]]
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 Právní principyPrávní principy


 platí platí souběţně souběţně 


22 nebo i vícenebo i více


 liší se mírou liší se mírou 


intenzity platnostiintenzity platnosti


(významností)(významností)


 kříží se a vyvažují kříží se a vyvažují 


se vzájemně            se vzájemně            


 Právní pravidlaPrávní pravidla


 platí platí výlučně 1výlučně 1


příkaz, zákaz, příkaz, zákaz, 


nebo dovolenínebo dovolení


 jedno ruší druhéjedno ruší druhé
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 Použití Použití poměřenímpoměřením


principů (hodnot)principů (hodnot)


(např. poměřením dobré (např. poměřením dobré 


víry a právního víry a právního 


bezpečí) bezpečí) 


 metoda poměrnostimetoda poměrnosti


(proporcionality)(proporcionality)


 přibližování sepřibližování se


Dworkin, 1984, Alexy, 1985Dworkin, 1984, Alexy, 1985


 Použití Použití podřazenímpodřazením


skutku pod právní skutku pod právní 


pravidlo pravidlo 


(např. pod zákaz)(např. pod zákaz)


 metoda podřazenímetoda podřazení


(subsumpce)(subsumpce)


ideji spravedlnostiideji spravedlnosti


Sieckman, 1990Sieckman, 1990
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 Původ právního principuPůvod právního principu


 všeobecné povědomí o přiměřenostivšeobecné povědomí o přiměřenosti


a závaznosti; trvá udržováním povědomía závaznosti; trvá udržováním povědomí


 Původ právního pravidlaPůvod právního pravidla


 politické rozhodnutí, politická dohoda aj.politické rozhodnutí, politická dohoda aj.


politické dorozumění straníků či jiných politické dorozumění straníků či jiných 


politiků; vliv nahodilosti; trvá do zrušenípolitiků; vliv nahodilosti; trvá do zrušení
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PRÁVNÍ PRINCIPYPRÁVNÍ PRINCIPY


A PRÁVNÍ PRAVIDLAA PRÁVNÍ PRAVIDLA


 2 normativní prvky práva 2 normativní prvky práva (právního řádu):(právního řádu):


1.1. princip  (hodnotový význam princip  (hodnotový význam prima facie)prima facie)


2.2. pravidlopravidlo


 Shodnost účeluShodnost účelu  dobro a spravedlnostdobro a spravedlnost


 JednotnýJednotný účeloslovný význam právního účeloslovný význam právního 


řáduřádu a obou jeho prvkůa obou jeho prvků


 principy principy ii pravidla mají být prodchnuty stejnýmpravidla mají být prodchnuty stejným


„kmitočtem“, laděny na stejnou strunu„kmitočtem“, laděny na stejnou strunu
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 Právní principyPrávní principy


1.1. secundum et intra legemsecundum et intra legem


=  mohou být i právními pravidly=  mohou být i právními pravidly


2.2. praeter legempraeter legem


=  právně politické podněty=  právně politické podněty


3.3. extra (contra) legemextra (contra) legem


=  =  iusius non scriptanon scripta
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 Způsob řešení střetu 2 prvků právaZpůsob řešení střetu 2 prvků práva::


StanovíStanoví--li právní princip jinak nežli právníli právní princip jinak nežli právní


princip, nebo naopak, princip, nebo naopak, 


pouţijepouţije se ten normativní prvek právase ten normativní prvek práva


(právního řádu), (právního řádu), 


který je který je přirozenějšípřirozenější a v konkrétní nastalé věci a v konkrétní nastalé věci 


spravedlivějšíspravedlivější


 míra přirozenostimíra přirozenosti


 míra spravedlivého uspořádání věcimíra spravedlivého uspořádání věci
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 PoměrPoměr právního principu a právního právního principu a právního 


pravidla:pravidla:


neplatíneplatí


zásada zásada lex specialis derogat legi generalilex specialis derogat legi generali
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3. ČÁST3. ČÁST


PŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍPŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍ
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PRÁVNÍ ZÁSADYPRÁVNÍ ZÁSADY


 Právní zásadyPrávní zásady, na nichž je vybudován zákon; , na nichž je vybudován zákon; 


souladné s právními principy; vyjádřeny:souladné s právními principy; vyjádřeny:


 zákonem zákonem ((secundum et intra legem)secundum et intra legem)


 mimozákonně mimozákonně (praeter legem, extra legem)(praeter legem, extra legem)


1.1. obecnéobecné


2.2. zvláštní zvláštní ((odvětvovéodvětvové), ), např. práva obchodníhonapř. práva obchodního


3.3. jednotlivých právních institucíjednotlivých právních institucí


např. právní ochrany osobnosti nebo rodinynapř. právní ochrany osobnosti nebo rodiny
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PŘIROZENÝ SMYSL ZÁKONAPŘIROZENÝ SMYSL ZÁKONA


 §§ 7 ABGB (1811), 7 ABGB (1811), natnatüürliches Sinn eines Gesetzesrliches Sinn eines Gesetzes
causa finaliscausa finalis


=   =   objektivní uspořádáníobjektivní uspořádání poměrů poměrů 


mezi lidmi nebo vůči přírodě,mezi lidmi nebo vůči přírodě,


které vychází z přirozených které vychází z přirozených zákonitostízákonitostí světa,světa,


z přirozených lidských z přirozených lidských právpráv z nichz nich


vyplývajících, jakož i z vyplývajících, jakož i z cílecíle lidského životalidského života
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PŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍPŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍ


 §§ 7 ABGB (1811) a vládní návrh o. z. (2009)7 ABGB (1811) a vládní návrh o. z. (2009)


natnatüürliche Rechtsgrundsrliche Rechtsgrundsäätzentzen


=  =  nezadatelnénezadatelné ţivotní zásady právníhoţivotní zásady právního


významuvýznamu, státy uznávané a používané,, státy uznávané a používané,


nikoli však státy stanovenénikoli však státy stanovené


=  zásady spravedlnosti (ekvita)             =  zásady spravedlnosti (ekvita)             
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ZÁSADY SPRAVEDLNOSTIZÁSADY SPRAVEDLNOSTI


 Přirozená spravedlnostPřirozená spravedlnost (natural justice)(natural justice)


=  =  nepsané hmotné právonepsané hmotné právo (ius non scripta);(ius non scripta);


používáno mj. v používáno mj. v rozhodčím řízenírozhodčím řízení z z vůlevůle


účastníků majetkového sporuúčastníků majetkového sporu


(ekvita, (ekvita, ex aequo et bono)ex aequo et bono)


např. zásada např. zásada neminem laedereneminem laedere


 Co je spravedlivé?Co je spravedlivé?


To, co je přirozeně (objektivně) prospěšné. To, co je přirozeně (objektivně) prospěšné. 
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 KTERÉ TO JSOU?KTERÉ TO JSOU?


1.1. ochrana života a zdraví, cti, důstojnostiochrana života a zdraví, cti, důstojnosti


a soukromí (a soukromí (osobnostiosobnosti))


2.2. ochrana ochrana rodinyrodiny


3.3. ochrana ochrana vlastnictvívlastnictví


4.4. ochrana ochrana slabšího slabšího před bezdůvodnou újmoupřed bezdůvodnou újmou


pro pro nedostatek věkunedostatek věku (ochrana nezletilce) (ochrana nezletilce) 


nebo pro nebo pro závislost závislost svého postavení (ochranasvého postavení (ochrana


slabší strany)slabší strany)


5.5. nikdo nesmí bezdůvodně nikdo nesmí bezdůvodně těţit z vlastnítěţit z vlastní
neschopnostineschopnosti k újmě jiného                          k újmě jiného                          
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6.6. slib slib zavazujezavazuje; smlouvy mají být plněny; smlouvy mají být plněny (pacta (pacta 
sunt servanda)sunt servanda)


7.7. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náležínikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží


8.8. předpoklad předpoklad dobré vírydobré víry právního jednání nebo právního jednání nebo 


jiného chování (jiného chování (vyvratitelná domněnkavyvratitelná domněnka))


9.9. zákaz zneužití práva k újmě jinéhozákaz zneužití práva k újmě jiného


10.10. nikdo nemůže zasáhnout do integrity jinéhonikdo nemůže zasáhnout do integrity jiného


11.11. nikdo nemůže na jiného převést více práv nežli nikdo nemůže na jiného převést více práv nežli 


má sámmá sám
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12.12. nikdo nesmí být nucen setrvávat nikdo nesmí být nucen setrvávat 


ve společenstvíve společenství


13.13. nikdo nesmí být nucen vzdát se budoucích nikdo nesmí být nucen vzdát se budoucích 


(neznámých) práv; (neznámých) práv; viz a. z.viz a. z.


14.14. nikdo nemůže mít prospěch z vlastníhonikdo nemůže mít prospěch z vlastního


protiprávního jednání nebo z toho, že jednal protiprávního jednání nebo z toho, že jednal 


ve zlé víře či proti dobrým mravůmve zlé víře či proti dobrým mravům


15.15. nikomu neškoditnikomu neškodit
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16.16. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náležínikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží


17.17. nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor 


jinéhojiného


18.18. spravedlivý důvodspravedlivý důvod


19.19. práva bdělým práva bdělým (vigilantibus iura scripta sunt)(vigilantibus iura scripta sunt)


aj.aj.
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4. ČÁST4. ČÁST


ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVAZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA


(ODVĚTVOVÉ ZÁSADY)(ODVĚTVOVÉ ZÁSADY)
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VÝZNAMVÝZNAM


1.1. hierarchicky hodnotový účelhierarchicky hodnotový účel právapráva


2.2. ústavní přizpůsobeníústavní přizpůsobení (konformita) (konformita) podústavníhopodústavního


právapráva


3.3. jednotajednota,, soudrţnostsoudrţnost a a účel účel právapráva


4.4. všeobecná znalostvšeobecná znalost právapráva


5.5. smysluplnost smysluplnost (ospravedlnění)(ospravedlnění) právapráva


6.6. zákonodárnézákonodárné vodítko pro budoucí právovodítko pro budoucí právo


7.7. argumentační argumentační a a interpretačníinterpretační vodítko platnéhovodítko platného


právapráva


 Různá teoretická třídění zásad v písemnictvíRůzná teoretická třídění zásad v písemnictví
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1.    PRIVÁTNÍ AUTONOMIE1.    PRIVÁTNÍ AUTONOMIE


 Vše dovoleno, co není zakázánoVše dovoleno, co není zakázáno


čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, §§ 2/3 o. z., 2/3 o. z., §§ 263 obch. z.263 obch. z.


1.1. svoboda volby právně jednat,svoboda volby právně jednat,


nebo nejednatnebo nejednat


výjimkou smluvní přímus                      výjimkou smluvní přímus                      


2.2. svoboda volby smluvníkasvoboda volby smluvníka


např. i veřejnou nabídkou komukolinapř. i veřejnou nabídkou komukoli
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3.3. svoboda volby účelu, obsahu, způsobu svoboda volby účelu, obsahu, způsobu 


a formy právního jednánía formy právního jednání


smlouvy typové nebo atypové, smíšené;smlouvy typové nebo atypové, smíšené;


 způsob volního projevu: způsob volního projevu: 


výslovnývýslovný  nevýslovnýnevýslovný,, per facta concludentiaper facta concludentia


 forma:   forma:   písemná prostápísemná prostá


písemná kvalifikovanápísemná kvalifikovaná


např. volní projevy stran na téže listiněnapř. volní projevy stran na téže listině


nebo veřejnou listinou (notářským nebo veřejnou listinou (notářským 


či exekutorským zápisem)či exekutorským zápisem)
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MÍRA MÍRA 


SVOBODY SPOLEČNOSTISVOBODY SPOLEČNOSTI


 Míra svobodyMíra svobody lidské společnostilidské společnosti


je je přímo úměrnápřímo úměrná


míře možného míře možného uplatnění svobodné vůleuplatnění svobodné vůle


jedincejedince v v soukromýchsoukromých poměrechpoměrech


 např. o. z. v původním znění z 1964 např. o. z. v původním znění z 1964 
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OMEZENÍ OMEZENÍ 


PRIVÁTNÍ AUTONOMIEPRIVÁTNÍ AUTONOMIE


 Zásada minimálního omezení lidské svobody Zásada minimálního omezení lidské svobody 


v soukromých poměrechv soukromých poměrech;;


jen co je jen co je nutnénutné k:k:


1.1. výkonu svobody jinýchvýkonu svobody jiných


2.2. ochraně všeobecně sdílených doberochraně všeobecně sdílených dober


jakožto jakožto nerozloţitelnýchnerozloţitelných hodnot patřících všem; hodnot patřících všem; 


např. dobrých mravů, veřejné morálky,  např. dobrých mravů, veřejné morálky,  


veřejného pořádku, veřejného zdraví, veřejnéhoveřejného pořádku, veřejného zdraví, veřejného


bezpečí apod.bezpečí apod.
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 SMLUVNÍ PŘÍMUSSMLUVNÍ PŘÍMUS


 Smluvní přímusSmluvní přímus ex legeex lege nebo nebo ex contractuex contractu


Příklad:Příklad:


Zákonná Zákonná kontraktační povinnostkontraktační povinnost uzavřít uzavřít i proti své i proti své 


vůli vůli např.např. pojistnou smlouvupojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti o pojištění odpovědnosti 


za škodu způsobenou:za škodu způsobenou:


 při výkonu povolání, při výkonu povolání, např. advokátanapř. advokáta


 provozem silničního motorového vozidla  provozem silničního motorového vozidla  


=  přímus právně =  přímus právně jednat jednat i proti své vůli v zájmu ochrany i proti své vůli v zájmu ochrany 


slabšíhoslabšího (klienta) nebo ochrany (klienta) nebo ochrany všeobecného dobravšeobecného dobra


s s volbou s kým jednatvolbou s kým jednat (volba pojistitele).(volba pojistitele).
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2.        NEFORMÁLNOST2.        NEFORMÁLNOST


 Svoboda vůle zvolit si formu právního jednáníSvoboda vůle zvolit si formu právního jednání


1.1. neformálníneformální


2.2. formálníformální


 VýjimečněVýjimečně státem přikázaná státem přikázaná právní formaprávní forma


1.1. výslovnávýslovná


2.2. přede svědkypřede svědky


3.3. písemná soukromou nebo veřejnou listinou,písemná soukromou nebo veřejnou listinou,


jeje--li k tomu sdostatek li k tomu sdostatek rozumný důvodrozumný důvod ospravedlňujícíospravedlňující


státní zásah do svobodné vůlestátní zásah do svobodné vůle
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3.               OCHRANA3.               OCHRANA


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Ochrana právaOchrana práva


((§§ 4 o. z., 4 o. z., §§ 3/věta druhá o. s. ř.)3/věta druhá o. s. ř.) před:před:


1.1. ohroţením ohroţením reálnou hrozboureálnou hrozbou


 jen hypotetická hrozbajen hypotetická hrozba


2.2. porušenímporušením


 Deliktní Deliktní (právně bezdůvodný) (právně bezdůvodný) zásahzásah::


1.1. ohrožovací, ohrožovací, např. příprava nebo pokus skutkunapř. příprava nebo pokus skutku


2.2. dokonanýdokonaný


 Zákaz odepření výkonu spravedlnostiZákaz odepření výkonu spravedlnosti


(denegationis iustitiae), (denegationis iustitiae), procesníprocesní zásada civilnízásada civilní
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4.4. OCHRANA POKOJNÉHO  OCHRANA POKOJNÉHO  


STAVUSTAVU


 Quieta non movere                                         Quieta non movere                                         §§ 5 o. z.5 o. z.


účelem účelem obnovaobnova narušeného pokojného stavunarušeného pokojného stavu


odstraněním zřejmého odstraněním zřejmého zásahu (obnovenímzásahu (obnovením


statu quo ante)statu quo ante) pomocí obecního úřadu obcepomocí obecního úřadu obce


s rozšířenou působnostís rozšířenou působností


 Trestní právo správníTrestní právo správní


přestupek proti veřejnému pořádkupřestupek proti veřejnému pořádku


nebo občanskému soužití          nebo občanskému soužití          §§ 47 nebo 49 přest. z.47 nebo 49 přest. z.
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5.       NIKOMU NEŠKODIT5.       NIKOMU NEŠKODIT


 Neminem laedereNeminem laedere


§§ 415 a 420 an. o. z.415 a 420 an. o. z.


nikomu neškodí, kdo vykonává své právonikomu neškodí, kdo vykonává své právo


např. kdo čerpá vodu z cizí studny z titulunapř. kdo čerpá vodu z cizí studny z titulu


svého práva z věcného břemene svého práva z věcného břemene 


zatěžujícího cizí pozemek se studnouzatěžujícího cizí pozemek se studnou
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6.   OCHRANA SLABŠÍ STRANY6.   OCHRANA SLABŠÍ STRANY


 Slabší člověk je soukromým právem chráněnSlabší člověk je soukromým právem chráněn


1.1. nezletilec, nezletilec, srv. práva dítětesrv. práva dítěte
2.2. nesvéprávný nesvéprávný 


3.3. zaměstnanec, zaměstnanec, srv. též odborysrv. též odbory


4.4. pacient nebo klientpacient nebo klient


5.5. spotřebitelspotřebitel


6.6. nájemce bytunájemce bytu


7.7. člen spolkučlen spolku


8.8. původce výtvorů, původce výtvorů, např. autornapř. autor či vynálezceči vynálezce 
9.9. [[menšinový akcionářmenšinový akcionář]] aj.aj.
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 PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:


Smluvní licence  Smluvní licence  


 Autorský zákonAutorský zákon


NevyplýváNevyplývá--li z licenční smlouvy, např. mezi li z licenční smlouvy, např. mezi 


autorem a televizním vysílatelem, jinak, autorem a televizním vysílatelem, jinak, 


má se za to, že jde o má se za to, že jde o nenevýhradní licenci výhradní licenci 


k televiznímu vysílání autorova díla. k televiznímu vysílání autorova díla. 


Nikoli o licenci výhradní. Nikoli o licenci výhradní. 


Tzn. Tzn. in favorem auctoris.in favorem auctoris.


§§ 47/1 47/1 in finein fine a. z.a. z.
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 ZÁKAZ ZNEUŢITÍZÁKAZ ZNEUŢITÍ


MONOPOLUMONOPOLU
 MonopolMonopol


1.1. přirozenýpřirozený


2.2. právní (výhradní koncese)právní (výhradní koncese)


 Smlouva připojovacíSmlouva připojovací (adhézní)(adhézní)


obchodník s elektřinou je obchodník s elektřinou je povinen uzavřítpovinen uzavřít smlouvusmlouvu


o dodávce elektřiny s o dodávce elektřiny s kaţdýmkaţdým, , 


kdo splňuje předpoklady (kdo splňuje předpoklady (legální smluvnílegální smluvní přímuspřímus) ) 


a zákazník podepisuje a zákazník podepisuje smluvní formulářsmluvní formulář předloženýpředložený


monopolistou, jehož obsah monopolistou, jehož obsah nemůţenemůţe měnit;měnit;


srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.
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7.      DOBRÁ VÍRA 7.      DOBRÁ VÍRA bona fidesbona fides


 Objektivní právní Objektivní právní 


princip poctivostiprincip poctivosti


(dobra)(dobra)
a a důvěrydůvěry (víry)(víry)


 ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) 


slušnosti slušnosti 


a spolehlivosti a spolehlivosti 


 rozumnostrozumnost


 oprávněná oprávněná očekávatelnostočekávatelnost


druhýmdruhým


(oprávněný zájem)(oprávněný zájem)


 přiměřenostpřiměřenost


 spravedlivostspravedlivost


 Subjektivní duševní Subjektivní duševní 


stavstav, , 


objektivně objektivně 
zdůvodnitelného, zdůvodnitelného, 
vlastního vlastního přesvědčenípřesvědčení, , 
že mi patří právo nebo že mi patří právo nebo 


že jednám po právu že jednám po právu 


 právní skutečnostprávní skutečnost


 právní omylprávní omyl


 stav omluvitelného omylustav omluvitelného omylu


 nenezaviněná nevědomostzaviněná nevědomost







76





 Treu und GlaubenTreu und Glauben
good faith and fair dealinggood faith and fair dealing
fair use (USA)fair use (USA)


 poctivé (obchodní) poctivé (obchodní) 
zvyklosti zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)(a. z., z. ochr. zn.)


 zásady poctivého zásady poctivého 
obchodního styku obchodního styku (obch. (obch. z.)z.)


 dobrá víra u smluv dobrá víra u smluv 
spotřebitelských spotřebitelských (o. z.)(o. z.)


 [[zásady socialistického zásady socialistického 
soužití, soužití, o. z. 1964o. z. 1964]]


 bezdůvodné obohacení bezdůvodné obohacení 
z nepoctivých zdrojůz nepoctivých zdrojů


 guter Glaubenguter Glauben


 dobrověrná držba cizí dobrověrná držba cizí 


věcivěci


 dobrověrná známková dobrověrná známková 


či doménová přihláška či doménová přihláška 


cizí nebo veřejné značky   cizí nebo veřejné značky   
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 NĚMECKONĚMECKO


 Treu und GlaubenTreu und Glauben


=  =  objektivní právní  objektivní právní  


princip dobré víryprincip dobré víry::


1.1. čestnost (poctivost), čestnost (poctivost), 
otevřenostotevřenost


2.2. věrnost, věrnost, např. zástupcenapř. zástupce


3.3. předvídatelnost druhýmpředvídatelnost druhým


4.4. zřetel na zájem druhého zřetel na zájem druhého 


(pozornost, zohlednění, (pozornost, zohlednění, 


očekávání)očekávání)


5.5. spoleh na druhou stranu spoleh na druhou stranu 


(reasonable reliance)(reasonable reliance)


 guter Glaubenguter Glauben


=  =  subjektivní dobrá subjektivní dobrá 


víravíra (právní stav)(právní stav)


např. víra držitele cizí např. víra držitele cizí 


věci v to, že mu patří  věci v to, že mu patří  
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SUBJEKTIVNÍ STAV SUBJEKTIVNÍ STAV 


DOBRÉ VÍRYDOBRÉ VÍRY
právní právní stav vlastního upřímného a pevného stav vlastního upřímného a pevného 


přesvědčenípřesvědčení o svém subjektivním právu,o svém subjektivním právu,


kupř. že mi určité označení či licence patří,kupř. že mi určité označení či licence patří,


nebo o svém jednání po právu, nebo o svém jednání po právu, 


pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných


důvodů,důvodů,


kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) 


vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,


s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž právní řád spojuje právní následky


 nedostateknedostatek absolutní (legální) či relativní absolutní (legální) či relativní 
(namítací) zápisnou překážkou známkovou(namítací) zápisnou překážkou známkovou
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 FilozofickyFilozoficky o vířeo víře


=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem


(osobnostní „vrytí“)(osobnostní „vrytí“)


 pouze slepá vírapouze slepá víra
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 VÝMĚRVÝMĚR


„Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí 


a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“


Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku 


soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)
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JUDIKATURA: ochrannáJUDIKATURA: ochranná


známka MARSTALLznámka MARSTALL


„V případech zmiňovaných zákonem o ochranných „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných 


známkách je nutno vycházet z psychologického konceptuznámkách je nutno vycházet z psychologického konceptu


dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých 


okolnostech.okolnostech.


Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných 


známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje 


v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“


 jiná zápisná překážka jiná zápisná překážka 


rozporu s dobrými mravyrozporu s dobrými mravy
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„Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) 


není  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouzenení  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze


z vnějších okolností.“z vnějších okolností.“


Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,


čj.: 1 As 3/2008čj.: 1 As 3/2008--195195
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DŮKAZ OKOLNOSTÍ DŮKAZ OKOLNOSTÍ 


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


 Okolnosti dobrověrnostiOkolnosti dobrověrnosti::


1.1. zákonem zákonem nenezakázané chování dobrověrnéhozakázané chování dobrověrného


2.2. dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry 


objektivizací vnějších okolností, za nichž lze objektivizací vnějších okolností, za nichž lze 


usuzovat o dobrověrnosti                                     usuzovat o dobrověrnosti                                     


(ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání 


přihlášky ochranné známky v dobré víře)přihlášky ochranné známky v dobré víře)
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 OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


1.1. právní fikce rozumného člověkaprávní fikce rozumného člověka


srv. fikci průměrného spotřebitele, srv. fikci průměrného spotřebitele, 


fikci informovaného uživatele či fikci odborníkafikci informovaného uživatele či fikci odborníka


2.2. náleţitá opatrnost náleţitá opatrnost (dbalost, péče, starostlivost)(dbalost, péče, starostlivost)


např. nahlédnutí do veřejného rejstříkunapř. nahlédnutí do veřejného rejstříku


 věděl nebo vědět měl a mohl, věděl nebo vědět měl a mohl, 


kdo je, či není vlastníkem kdo je, či není vlastníkem 


srv. koupi zboží od nevlastníkasrv. koupi zboží od nevlastníka ((§§ 446 obch. z.)446 obch. z.)
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 Zvláštní ukazateleZvláštní ukazatele


objektivních okolnostíobjektivních okolností spekulativní spekulativní 


nebo zneužívající registrace či užívánínebo zneužívající registrace či užívání


doménového jména .eudoménového jména .eu


ve ve zlé vířezlé víře


Nř. 874/04Nř. 874/04
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 ®®
 Známková přihláška v subjektivní dobré vířeZnámková přihláška v subjektivní dobré víře::


i.i. přihlašovatel přihlašovatel nenevěděl, že věděl, že nenemá právo přihlásit si  má právo přihlásit si  


určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat 


si je pro obchodní styk na určitém území)si je pro obchodní styk na určitém území)


nebo nebo neneměl (měl (nenebyl povinen) vědět, že toto právo byl povinen) vědět, že toto právo 


nenemá amá a


ii.ii. zároveň to objektivně ani zároveň to objektivně ani nenemohl vědětmohl vědět


((nenezaviněná zaviněná nenevědomost)vědomost)


 Známková přihláška v subjektivní zlé vířeZnámková přihláška v subjektivní zlé víře::


i.i. přihlašovatel věděl, že přihlašovatel věděl, že nenemá právo k zápisu určitého  má právo k zápisu určitého  


označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),


nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitěnebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitě


opatrný opatrný [[kdyby se kdyby se nenedopustil (hrubé) dopustil (hrubé) nenedbalostidbalosti]]
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 ®®
 Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovateleRelativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele


ochranné známky v době podání: ochranné známky v době podání: 


 namítatel dotčen na svých namítatel dotčen na svých právechprávech


např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním 


označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své 


osoby či zboží,osoby či zboží, cizí známkovou přihláškoucizí známkovou přihláškou mala fidemala fide


 Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod nezapsání přihlášeného označení 


 Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky 


za neza neplatnou (i platnou (i ex offo)ex offo)
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 Dobrá víraDobrá víra


bona fides, good faithbona fides, good faith


 Zlá víra Zlá víra 


mala fides, bad faithmala fides, bad faith


srv. např. právo srv. např. právo 
doménových jmendoménových jmen


 spekulativní obsazení spekulativní obsazení 
doménového jménadoménového jména


ne k vlastnímu ne k vlastnímu 


používání, alepoužívání, ale


k zabránění jinémuk zabránění jinému


až k vydírání jinéhoaž k vydírání jiného
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DOBRÁ VÍRA DOBRÁ VÍRA v.v. ZLÁ VÍRA ZLÁ VÍRA 


 Nezaviněná Nezaviněná 


nevědomostnevědomost


 Zaviněná nedbalostZaviněná nedbalost


 Zlý úmyslZlý úmysl
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8.  ROZUMNÉ OČEKÁVÁNÍ8.  ROZUMNÉ OČEKÁVÁNÍ


 Rozumnost vlastností právního řádu Rozumnost vlastností právního řádu 


ratio scriptaratio scripta; ; srv. právní fikci rozumného zákonodárcesrv. právní fikci rozumného zákonodárce


rozumné uspořádání osobních a majetkových poměrůrozumné uspořádání osobních a majetkových poměrů


 Reasonable expectationReasonable expectation
rozumně lze očekávat určité chovánírozumně lze očekávat určité chování


 Zvláštní zásada obezřetnosti při podnikáníZvláštní zásada obezřetnosti při podnikání


na kapitálovém trhuna kapitálovém trhu
z. č. 256/04 Sb.z. č. 256/04 Sb.
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9.           DOBRÉ MRAVY9.           DOBRÉ MRAVY


 Souběh a prolínání mravnosti a právnostiSouběh a prolínání mravnosti a právnosti


 Zlatá pravidla Zlatá pravidla (aureae regulae)(aureae regulae) soukromého právasoukromého práva::


1.1. neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících se soukromoprávních jednání příčících se 


dobrým mravům                                                 dobrým mravům                                                 §§ 39 o. z.39 o. z.


2.2. zákaz výkonuzákaz výkonu soukromých práv v rozporu soukromých práv v rozporu 


s dobrými mravy                                         s dobrými mravy                                         §§ 3 odst. 1 o. z.3 odst. 1 o. z.


3.3. soukromoprávní odpovědnostsoukromoprávní odpovědnost za škodu za škodu 


úmyslným jednáním proti dobrým mravům       úmyslným jednáním proti dobrým mravům       §§ 424 o. z.424 o. z.
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 C. c.:    C. c.:    bonne foibonne foi (ve významu dobrých mravů,(ve významu dobrých mravů,


jako mravní kategorie)jako mravní kategorie)


 ABGB:    ABGB:    gutte Sittengutte Sitten


 BGB:      BGB:      Treu und GlaubenTreu und Glauben


 o. z.:     o. z.:     zásady socialistického soužitízásady socialistického soužití


(původní znění z 1964)(původní znění z 1964)
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10.   ZÁKAZ ZNEUŢITÍ PRÁVA10.   ZÁKAZ ZNEUŢITÍ PRÁVA


 Zákaz výkonu práva na úkor bliţního Zákaz výkonu práva na úkor bliţního 


nebo všeobecného dobra nebo všeobecného dobra (statku, blaha)(statku, blaha)


např. zákaz výkonu práva vlastnického na úkornapř. zákaz výkonu práva vlastnického na úkor


vlastníka sousedícího pozemku vlastníka sousedícího pozemku 


nebo na úkor pokojného stavu soužití v obcinebo na úkor pokojného stavu soužití v obci


 Vlastnictví zavazujeVlastnictví zavazuje (čl. 11/3 LZPS)(čl. 11/3 LZPS)


K čemu?K čemu? Ke zdržení se jeho výkonu na úkorKe zdržení se jeho výkonu na úkor
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11. PRÁVA NÁLEŢEJÍ BDĚLÝM11. PRÁVA NÁLEŢEJÍ BDĚLÝM


 Vigilantibus iura scripta sunt:Vigilantibus iura scripta sunt:


rozhodnost a odvaha brát se o své právorozhodnost a odvaha brát se o své právo


právo v rukou schopných;právo v rukou schopných;


 spíspí--li se na právechli se na právech


 zánikzánik (prekluze) práva (prekluze) práva ex legeex lege uplynutímuplynutím


doby a nečinností doby a nečinností 


 oslabeníoslabení práva dlužníkovou námitkoupráva dlužníkovou námitkou


promlčenípromlčení po uplynutí dobypo uplynutí doby


naturální právo bez nároku naturální právo bez nároku 
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12.      PRÁVNÍ BEZPEČÍ12.      PRÁVNÍ BEZPEČÍ


 BezpečíBezpečí::


1.1. stejnéhostejného rozhodnutí o rozhodnutí o stejném stejném právuprávu


2.2. rozhodnutí toho, kdo je rozhodnutí toho, kdo je příslušenpříslušen


3.3. stejného rozhodnutí stejného rozhodnutí kaţdéhokaţdého, kdo bude   , kdo bude   


rozhodovat o právurozhodovat o právu


 Důkazní jistota nabytí právaDůkazní jistota nabytí práva


např. pomocí svědků, veřejnou např. pomocí svědků, veřejnou 


nebo soukromou listinou aj.nebo soukromou listinou aj.
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13.         ODBORNOST13.         ODBORNOST


 Zásada profesionalityZásada profesionality


např. podnikatelenapř. podnikatele


Kdo se hlásí jako příslušník určitého Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu stavu 


nebo nebo povolánípovolání k k odbornému výkonuodbornému výkonu


nebo jinak vystupuje jako nebo jinak vystupuje jako odborníkodborník, , 


je zavázán nahradit škodu způsobenouje zavázán nahradit škodu způsobenou


za určitých okolnostíza určitých okolností


např. odbornost advokáta vůči klientovi, např. odbornost advokáta vůči klientovi, 


lékaře v soukromé praxi vůči pacientovi apodlékaře v soukromé praxi vůči pacientovi apod..







97


14.   LEX RETRO NON AGIT14.   LEX RETRO NON AGIT


 Výslovný ústavní zákaz zpětné účinnosti Výslovný ústavní zákaz zpětné účinnosti 
norem trestního právanorem trestního práva


ve smluvním právu platí ve smluvním právu platí dohodnutádohodnutá účinnost účinnost 


smlouvy:smlouvy:


a.a. uzavřením, kdy je shodná s platnostíuzavřením, kdy je shodná s platností


b.b. pozdější účinnostpozdější účinnost


c.c. dřívější účinnost, dřívější účinnost, např. již od 1. 1. tohoto rokunapř. již od 1. 1. tohoto roku


 Iura quesitaIura quesita


práva práva nabytánabytá před účinností právní normy, před účinností právní normy, 


zůstávají zůstávají nedotčenanedotčena
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15.      PRÁVA TŘETÍCH15.      PRÁVA TŘETÍCH


 Zákaz výkonu smluvní svobodyZákaz výkonu smluvní svobody


ke ke zhoršení zhoršení postavení třetího postavení třetího 


(na jeho úkor)(na jeho úkor)


např. zákaz dohody dědiců na úkor např. zákaz dohody dědiců na úkor 


věřitele zůstavitelevěřitele zůstavitele
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16.  SMLUVNÍ SPRAVEDLNOST16.  SMLUVNÍ SPRAVEDLNOST


 Parita smluvních plněníParita smluvních plnění


=  zásadní =  zásadní vyrovnanost vzájemných plněnívyrovnanost vzájemných plnění


s ohledem na s ohledem na účel účel smlouvysmlouvy


např. zásadně vyrovnaný poměr užitnénapř. zásadně vyrovnaný poměr užitné


hodnoty pronajaté obchodní místnostihodnoty pronajaté obchodní místnosti


a nájemnéhoa nájemného


 Přirozený zákon rovnováhyPřirozený zákon rovnováhy (vyrovnání braní(vyrovnání braní


a dávání), a dávání), Gleichgewichtsgesetz, Law of  EquilibriumGleichgewichtsgesetz, Law of  Equilibrium
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17.       ZDRAVÝ ROZUM17.       ZDRAVÝ ROZUM


 Common senseCommon sense
=  rozumovému poznání nadřazený=  rozumovému poznání nadřazený


praktický soud a hodnocení životní situacepraktický soud a hodnocení životní situace


dle dle proţité zkušenosti proţité zkušenosti (empirie)(empirie)


bez vlivu právně teoretických znalostíbez vlivu právně teoretických znalostí


=  =  intuitivníintuitivní zdroj základních právních pravdzdroj základních právních pravd


 Rozumné očekáváníRozumné očekávání, , reasonable expectationreasonable expectation
 Rozumné uspořádání poměrůRozumné uspořádání poměrů
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18.      IN DUBIO MITIUS18.      IN DUBIO MITIUS


 Důkazní zásada soukromého práva Důkazní zásada soukromého práva 


aa práva správního                          práva správního                          


V pochybnostech o skutku mírnějiV pochybnostech o skutku mírněji


 Výkladové pravidlo pro výklad smluvVýkladové pravidlo pro výklad smluv


 smlouvy jsou spíše platné, nežli neplatnésmlouvy jsou spíše platné, nežli neplatné


srv. svobodně projevenou vůli stransrv. svobodně projevenou vůli stran


 In dubio pro reoIn dubio pro reo
důkaznídůkazní zásada práva trestníhozásada práva trestního 
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19.       PŘEDCHÁZENÍ 19.       PŘEDCHÁZENÍ 


 Předcházení ohroţení nebo porušeníPředcházení ohroţení nebo porušení
soukromého práva nebo všeobecného dobrasoukromého práva nebo všeobecného dobra


srv. též právní princip srv. též právní princip obezřetnostiobezřetnosti; ; 


a to a to prevenceprevence::


1.1. sporůsporů


2.2. soukromých deliktůsoukromých deliktů::


a.a. újem majetkovýchújem majetkových


b.b. újem nemajetkovýchújem nemajetkových


c.c. jiných deliktů                                                jiných deliktů                                                
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 Generální příkaz prevence vůbecGenerální příkaz prevence vůbec


Legální Legální generální příkazy generální příkazy §§ 3/2 o. z.3/2 o. z.


1.1. vyvarovatvyvarovat se ohrožení nebo porušení právase ohrožení nebo porušení práva


2.2. upřednostnit dohoduupřednostnit dohodu o odstranění rozporu strano odstranění rozporu stran


vč. možného přispění vč. možného přispění prostředníka prostředníka 


(„zprostředkovatele,“ mediátora) nebo („zprostředkovatele,“ mediátora) nebo smírcesmírce


srv. např. mediaci v kolektivním právusrv. např. mediaci v kolektivním právu


pracovním nebo v právu autorském a souvisejících pracovním nebo v právu autorském a souvisejících 


právech; srv. též např. smírčí řízení soudníprávech; srv. též např. smírčí řízení soudní
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 Generální smluvní prevenceGenerální smluvní prevence §§ 43 o. z.43 o. z.


Legální Legální příkaz smluvníkům odstranitpříkaz smluvníkům odstranit


vše, co může vést ke sporůmvše, co může vést ke sporům


např. nepoužívat vícevýznamové pojmynapř. nepoužívat vícevýznamové pojmy


bez vysvětlení jejich určitého významubez vysvětlení jejich určitého významu
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 Generální škodní prevenceGenerální škodní prevence §§ 415 o. z.415 o. z.


Legální příkaz svým Legální příkaz svým chováním neškoditchováním neškodit


(neminem laedere)(neminem laedere) na zdraví, majetku, přírodě  na zdraví, majetku, přírodě  


nebo životním prostředí, nebo životním prostředí, 


tzn. neškodit na právech nebo obecných dobrechtzn. neškodit na právech nebo obecných dobrech


=   též =   též generální klausulegenerální klausule skutkové podstatyskutkové podstaty


zakázeného škodního chovánízakázeného škodního chování; ; 


k tomu dále viz k tomu dále viz zvláštní zvláštní skutkové podstatyskutkové podstaty


deliktního právadeliktního práva škodního                  škodního                  §§ 421 421 –– 437 o. z.437 o. z.
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20.20. NEZNALOST ZÁKONA  NEZNALOST ZÁKONA  


NEOMLOUVÁNEOMLOUVÁ


 Předpokladem Předpokladem jeje objektivní poznatelnost zákonaobjektivní poznatelnost zákona


bez dokazování jeho skutečné znalosti konkrétnímbez dokazování jeho skutečné znalosti konkrétním


člověkemčlověkem


=   =   neomlouvá zejm. neznalost právních principů neomlouvá zejm. neznalost právních principů 


a obecných zásad práva soukromého a obecných zásad práva soukromého 


nebo veřejnéhonebo veřejného


=   nezjišťuje se subjektivní stav vědomí lidí o právu=   nezjišťuje se subjektivní stav vědomí lidí o právu


 právníprávní význam význam zjištěnízjištění osobních poměrů osobních poměrů člověkačlověka
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4. ČÁST4. ČÁST


ODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍ


A A 


ZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍ
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ODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍ


 Právo rodinnéPrávo rodinné


 zásada rodinné solidarity zásada rodinné solidarity 


 Právo autorské a právo výkonných umělcůPrávo autorské a právo výkonných umělců


 zásada zásada pravdivostipravdivosti autorství autorství 


či pravdivosti původcovství uměleckého výkonuči pravdivosti původcovství uměleckého výkonu


 zásada nepřevoditelnosti majetkových práv autorských zásada nepřevoditelnosti majetkových práv autorských 


či výkonných umělců mezi živými    či výkonných umělců mezi živými    


 Právo pracovníPrávo pracovní
 zásada závislé prácezásada závislé práce
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ZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍ


Např.:Např.:


 Zásady vypořádání zaniklého společného  Zásady vypořádání zaniklého společného  


jmění manţelůjmění manţelů §§ 149/2 149/2 -- 4 o. z.4 o. z.


 ZásadaZásada superficies solo ceditsuperficies solo cedit (( o. z.)o. z.)


 Zásada účelovosti sponzorstvíZásada účelovosti sponzorství


aj.aj.
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Struktura akademického eseje 


 


 


A. Úvod 


• Představení problému (hlavní myšlenky a jejího významu) 


• Vymezení cíle a položení (formulace) vlastních otázek (tvrzení, teze), (thesis 


statement), které mají být zodpovězeny 


• Všeobecné informace o zvoleném jevu a jeho výměr, popř. též jeho kořeny  


nebo vývoj 


•    Shrnutí dosud známých poznatků, popř. dosavadních překážek řešení 


 


B.  Jádro úvahy (rozbor) 


• Vlastní logicky strukturované úvahy, vyjadřující osobní postoj, jakož i 


argumentace pro a proti, potvrzující, nebo vyvracející úvodní tvrzení 


• Každý argument musí mít vlastní odstavec s tím, že má být větně uvozen 


podstatou argumentace (topic sentence). Další věty již mají být rozvedením 


argumentu. Zásadně platí jeden odstavec, jedna myšlenka. Zpravidla by 


měly být obsaženy alespoň tři argumenty 


 


C.  Závěr 


• Shrnutí výsledků úvah, resp. dokazování (argumentace), aniž by již byly 


snášeny nové důkazy 


• Vyvození důsledků (nalezení východiska nebo alespoň náznak cesty 


k němu), popř. nastínění budoucích řešení anebo přeformulování problému 


či jeho zasazení do nového kontextu 


• Zamyšlení nad širšími důsledky zkoumaného jevu (zobecnění) 


 


D.   Použitá literatura, judikatura, předpisy nebo jiné prameny 


 


 


Ivo Telec: Struktura akademického eseje 








OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 2.5 (2010)verze 2.5 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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„Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu,„Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu,


kterým ho necháme proniknouti.“kterým ho necháme proniknouti.“


Bohuš Tomsa,Bohuš Tomsa, O filosofické výchově právníka.O filosofické výchově právníka.


čsp. Bratislava, čsp. Bratislava, 1,1, 1927,1927, s. 399.s. 399.
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. smysl, účel a pilíře soukromého právasmysl, účel a pilíře soukromého práva


2.2. právní povaha soukromého právaprávní povaha soukromého práva


3.3. civilistikacivilistika


4.4. přirozené základy soukromého právapřirozené základy soukromého práva


5.5. dějiny, přítomnost a budoucnost dějiny, přítomnost a budoucnost 


6.6. mravní a ústavní základymravní a ústavní základy


7.7. pramenyprameny


8.8. globalizace a evropeizaceglobalizace a evropeizace


9.9. ochrana subjektivního soukromého právaochrana subjektivního soukromého práva
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PŘEDZNAMENÁNÍPŘEDZNAMENÁNÍ


 Pojem právaPojem práva::


1.1. ideje, hodnotyideje, hodnoty a a účelyúčely, , 


na nichţ spočívají právní normy chovánína nichţ spočívají právní normy chování


2.2. právní normy chováníprávní normy chování::


a.a. právní pravidla, právní pravidla, např. zákaz odcizenínapř. zákaz odcizení


b.b. právní principy, právní principy, např. dobrá víranapř. dobrá víra
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 Právní Právní (právně normativní) (právně normativní) větavěta


=  soubor slov, obrazů nebo jiných znaků,=  soubor slov, obrazů nebo jiných znaků,


např. vzorcůnapř. vzorců


=  literární vyjádření právní normy (nosič =  literární vyjádření právní normy (nosič 


právní normy)právní normy)


srv. zvukový nosič jako hmotné zachycenísrv. zvukový nosič jako hmotné zachycení


hudebního dílahudebního díla


srv. knižní literární vyjádření autorského díla,srv. knižní literární vyjádření autorského díla,


kupř. románukupř. románu
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1. ČÁST1. ČÁST


SMYSL SOUKROMÉHO PRÁVA,SMYSL SOUKROMÉHO PRÁVA,


JEHO PILÍŘE JEHO PILÍŘE 


AA


CIVILISTIKACIVILISTIKA
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SOUKROMÉ POMĚRYSOUKROMÉ POMĚRY


1.1. osobní nebo majetkové všeobecné (občanské)osobní nebo majetkové všeobecné (občanské)


2.2. tvůrčí  tvůrčí  


3.3. hospodářské vč. soutěţníchhospodářské vč. soutěţních


4.4. obchodníobchodní


5.5. pracovní  pracovní   aj., např. pojistné aj., např. pojistné 


1.1. osobní stavosobní stav (status), (status), např. manželstvínapř. manželství


2.2. jiné soukromé poměryjiné soukromé poměry, , např. závazkynapř. závazky
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PILÍŘE SOUKROMÉHO PRÁVAPILÍŘE SOUKROMÉHO PRÁVA


 Základní právní instituceZákladní právní instituce


1.1. ochrana osobnosti a rodiny ochrana osobnosti a rodiny 


vč. osobního stavuvč. osobního stavu


2.2. vlastnictvívlastnictví


3.3. závazkyzávazky


4.4. odpovědnost za deliktyodpovědnost za delikty
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 Římskoprávní významŘímskoprávní význam


1.1. personaepersonae (osoby)(osoby)


2.2. res  res  (věci)(věci)


3.3. actiones  actiones  (ţaloby)(ţaloby)


Gaius: Gaius: InstitutionesInstitutiones


2. stol. po Kr.2. stol. po Kr.
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IUS CIVILEIUS CIVILE


 Základ římského právaZáklad římského práva


právní instituce vlastnictví, drţby, dědictví, právní instituce vlastnictví, drţby, dědictví, 


kupní smlouvy, daru, nájmu aj.kupní smlouvy, daru, nájmu aj.


6. stol. 6. stol. Corpus iuris civilisCorpus iuris civilis


 Převzetí římského právaPřevzetí římského práva


12. 12. -- 16. stol. západní a střední Evropa16. stol. západní a střední Evropa


 Právně dějepisný a pojmově propedeutickýPrávně dějepisný a pojmově propedeutický


význam římského právavýznam římského práva
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PŘEVAŢUJÍCÍ EVROPSKÁ PŘEVAŢUJÍCÍ EVROPSKÁ 


TRADICETRADICE


1.1. ţidovskoţidovsko--křesťanské náboţenstvíkřesťanské náboţenství


2.2. klasická řecká filozofieklasická řecká filozofie


 staroegyptská filozofiestaroegyptská filozofie


3.3. římské právořímské právo
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 CO JE SOUKROMÉ PRÁVO?CO JE SOUKROMÉ PRÁVO?


 CO JE OBČANSKÉ PRÁVO?CO JE OBČANSKÉ PRÁVO?
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1.1. Subjektivní obecné soukromé právo, Subjektivní obecné soukromé právo, 


(oprávnění), jeţ vyplývá z právního řádu(oprávnění), jeţ vyplývá z právního řádu


((subjektivnísubjektivní právně pojmový význam)právně pojmový význam)


např. právo vlastnickénapř. právo vlastnické


2.2. Soukromoprávní část právního řáduSoukromoprávní část právního řádu


((objektivníobjektivní právně pojmový význam)právně pojmový význam)







17





 Část právního řáduČást právního řádu, jeţ:, jeţ:


1.1. uznává vrozenáuznává vrozená subjektivní lidská právasubjektivní lidská práva


např. osobnostní právo na životnapř. osobnostní právo na život


2.2. přikazuje, zakazuje nebo dovoluje lidské přikazuje, zakazuje nebo dovoluje lidské 


chování při:chování při:


a.a. výkonuvýkonu vrozených přirozených právvrozených přirozených práv


např. při udělování svolení k zásahunapř. při udělování svolení k zásahu


b.b. ochraně ochraně vrozených přirozených právvrozených přirozených práv


c.c. přiznávání nabyvatelnýchpřiznávání nabyvatelných práv, jejichpráv, jejich


výkonu nebo ochraněvýkonu nebo ochraně
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DRUHY SUBJEKTIVNÍCH DRUHY SUBJEKTIVNÍCH 


SOUKROMÝCH PRÁVSOUKROMÝCH PRÁV


1.1. osobníosobní právo statusové; právo statusové; srv. zletilost, srv. zletilost, 


svéprávnost, manželství aj. osobní stavsvéprávnost, manželství aj. osobní stav


2.2. jiná osobníjiná osobní práva; práva; např. právo např. právo 


osobnostníosobnostní


3.3. majetkovámajetková práva; práva; např. právo dědickénapř. právo dědické


1.1. práva práva absolutníabsolutní; ; např. právo vlastnickénapř. právo vlastnické


2.2. práva práva relativnírelativní; ; právo závazkovéprávo závazkové
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PŘIROZENÝ SMYSL PŘIROZENÝ SMYSL 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Udrţování Udrţování přirozené rovnováhypřirozené rovnováhy


v soukromých poměrech a jejichv soukromých poměrech a jejich


vyrovnávánívyrovnávání


srv.srv. nájemné a hodnotu užívání bytunájemné a hodnotu užívání bytu


 Východiskem Východiskem přirozené zákony  přirozené zákony  


rovnováhy rovnováhy aa vyrovnání braní a dávánívyrovnání braní a dávání,,


působící ve Vesmíru, přírodě a mezi lidmipůsobící ve Vesmíru, přírodě a mezi lidmi
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ÚČEL SOUKROMÉHO PRÁVAÚČEL SOUKROMÉHO PRÁVA


 Všeobecně sdílené dobroVšeobecně sdílené dobro právního právního bezpečí bezpečí 


soukromých poměrůsoukromých poměrů lidí a právnických osob, lidí a právnických osob, 


a to stanovením:a to stanovením:


1.1. způsobu způsobu výkonuvýkonu a a ochranyochrany přirozených přirozených 


lidských práv, lidských práv, např. práva osobnostníhonapř. práva osobnostního


2.2. způsobu způsobu nabývánínabývání, , výkonuvýkonu a a ochrany ochrany 


soukromých právsoukromých práv


3.3. soukromoprávní soukromoprávní odpovědnostiodpovědnosti za ohroţení za ohroţení 


nebo porušení přirozených aj. právnebo porušení přirozených aj. práv
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CO CHRÁNÍCO CHRÁNÍ


SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?


1.1. subjektivní soukromé právosubjektivní soukromé právo (oprávnění)(oprávnění)


2.2. soukromý zájemsoukromý zájem, je, je--li právně kvalifikovaný li právně kvalifikovaný 


(oprávněný, právní, právem chráněný):      (oprávněný, právní, právem chráněný):      srv. srv. §§ 1 o. s. ř.1 o. s. ř.


a.a. podloţený právem    (podloţený právem    ( pouhá zvědavost):pouhá zvědavost):


i.i. právním jednáním (úkonem), právním jednáním (úkonem), např. nájemnínapř. nájemní


smlouvousmlouvou


ii.ii. právním rozhodnutím, právním rozhodnutím, např. soudunapř. soudu


iii.iii. zákonem, zákonem, např. o. z.např. o. z.


b.b. naléhavý, naléhavý, např. na určení práva, jež je ohroženo např. na určení práva, jež je ohroženo 


3.3. pokojný stavpokojný stav, , např. noční klidnapř. noční klid §§ 5 o. z.5 o. z.
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JAK CHRÁNÍ JAK CHRÁNÍ 


SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?


 Vybavením práva nárokemVybavením práva nárokem


=  vymahatelností (ţalovatelností) práva=  vymahatelností (ţalovatelností) práva


 Poskytnutím ochranyPoskytnutím ochrany::


1.1. soudemsoudem


2.2. rozhodčím soudem či rozhodcem, rozhodčím soudem či rozhodcem, 


jeje--li tak vůlí stran majetkového sporuli tak vůlí stran majetkového sporu


3.3. výjimečně správním úřadem, výjimečně správním úřadem, např. ČTÚnapř. ČTÚ
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PRÁVOVĚDNÉ ZÁKLADY PRÁVOVĚDNÉ ZÁKLADY 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Právní vědaPrávní věda


orientace orientace účeloslovněúčeloslovně--hodnotováhodnotová


 Teorie Teorie ““The One Right Answer“ The One Right Answer“ (Dworkin)(Dworkin)


 Otevřené právní pojmy                                 Otevřené právní pojmy                                 


generální klausule generální klausule dotvářenédotvářené soudcovským aj. soudcovským aj. 


pouţíváním pouţíváním v konkrétních případechv konkrétních případech
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CIVILISTIKACIVILISTIKA


 VýznamVýznam


1.1. obecná nauka právníobecná nauka právní


2.2. jedna ze zvláštních částí (odvětví) právní jedna ze zvláštních částí (odvětví) právní 


vědy  =  věda občanského právavědy  =  věda občanského práva
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PRÁVNÍ VĚDA A CIVILISTIKAPRÁVNÍ VĚDA A CIVILISTIKA


 Právní vědaPrávní věda -- obecná částobecná část


1.1. právní právní metodologiemetodologie


2.2. teorieteorie tvorby právatvorby práva


3.3. právní právní hermeneutika hermeneutika (umění výkladu práva)(umění výkladu práva)


4.4. teorie právní teorie právní argumentaceargumentace


 Právní věda  Právní věda  -- zvláštní částzvláštní část


1.1. privatistikaprivatistika


2.2. publicistikapublicistika


3.3. konstitucionalistikakonstitucionalistika


4.4. internacionalistikainternacionalistika


5.5. civilistika  civilistika  == věda občanského právavěda občanského práva


6.6. komercionalistikakomercionalistika


7.7. právní romanistikaprávní romanistika


8.8. kanonistika kanonistika aj.aj.
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VĚDECKÁ SOUSTAVA VĚDECKÁ SOUSTAVA 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Obecné soukromé právoObecné soukromé právo (právo občanské)(právo občanské)


(droit civil, das Zivilrecht, das b(droit civil, das Zivilrecht, das büürgerliches Recht); ius generale rgerliches Recht); ius generale 


 Zvláštní soukromá práva Zvláštní soukromá práva s předností úpravys předností úpravy


1.1. právo obchodní právo obchodní 


2.2. právo cenných papírůprávo cenných papírů


3.3. právo pracovní  právo pracovní  


4.4. práva duševního vlastnictví práva duševního vlastnictví ®®


 Právo soukromé mezinárodníPrávo soukromé mezinárodní
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„(…) práva k duševnímu vlastnictví „(…) práva k duševnímu vlastnictví 


jsou práva soukromá;“jsou práva soukromá;“


preambule preambule 


Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 


vlastnictví (TRIPS, 1994), (č. 191/95 Sb.)vlastnictví (TRIPS, 1994), (č. 191/95 Sb.)
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VĚDECKÁ SOUSTAVA VĚDECKÁ SOUSTAVA 


PRÁVA OBČANSKÉHOPRÁVA OBČANSKÉHO


 Přirozené zásady právníPřirozené zásady právní


 Osobní Osobní práva osobního stavupráva osobního stavu (statusová práva)(statusová práva)


a.a. lidí lidí 


b.b. právnických osobprávnických osob


 Právní Právní ochranaochrana přirozeného osobnostního právapřirozeného osobnostního práva


 Právo Právo rodinnérodinné


 Majetková práva Majetková práva absolutníabsolutní (věcná práva, právo(věcná práva, právo


dědické)dědické)


 Majetková práva Majetková práva relativnírelativní (závazková)(závazková)


 Právo Právo deliktnídeliktní
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PRÁVOVĚDNÉ METODY PRÁVOVĚDNÉ METODY 


TVORBY SOUKROMÉHO PRÁVATVORBY SOUKROMÉHO PRÁVA


 Zákonodárné Zákonodárné (legislativně technické)(legislativně technické) metodymetody


1.1. metoda souladu smetoda souladu s přirozenými přirozenými právyprávy


2.2. metoda metoda ústavní konformityústavní konformity


3.3. metoda metoda rovnostirovnosti v soukromých právechv soukromých právech


4.4. metoda metoda mezinárodnímezinárodní a a komunitární konformitykomunitární konformity


5.5. metoda metoda vyšší abstrakcevyšší abstrakce; ; např. generální klausulenapř. generální klausule


6.6. metoda metoda kasuistickákasuistická; ; např. zvláštní skutkové např. zvláštní skutkové 
podstaty podstaty 


7.7. metoda metoda konvenčníchkonvenčních pravidel; pravidel; např. Legislativní např. Legislativní 
pravidla vlády právní formou usnesení vládypravidla vlády právní formou usnesení vlády
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DIDAKTIKA DIDAKTIKA 


OBČANSKÉHO PRÁVAOBČANSKÉHO PRÁVA


1.1. metoda řešení metoda řešení modelovýchmodelových situací,situací,


řešení fiktivního případu řešení fiktivního případu (moot)(moot)
2.2. metoda metoda případových studiípřípadových studií,,


řešení skutečného případu řešení skutečného případu (case study)(case study)
3.3. právně právně klinická klinická metodametoda


4.4. metoda procesní metoda procesní simulacesimulace (právnické (právnické 
divadlo), divadlo), ((moot court)moot court)


5.5. metoda odborných metoda odborných stáţístáţí


6.6. metoda právně metoda právně tvůrčího psanítvůrčího psaní


7.7. doktrinárně doktrinárně paměťová paměťová metodametoda
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2. ČÁST2. ČÁST


POVAHA SOUKROMÉHO PRÁVAPOVAHA SOUKROMÉHO PRÁVA
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SOUKROMÉ PRÁVOSOUKROMÉ PRÁVO


OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍOBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ


 Objektivní právo (lex, law)(lex, law)


=  soukromoprávní řád = část právního řádu=  soukromoprávní řád = část právního řádu


=  soubor právních principů =  soubor právních principů aa právníchprávních


pravidel soukromoprávní povahypravidel soukromoprávní povahy


 Subjektivní právoSubjektivní právo (oprávnění), (oprávnění), (ius, right)(ius, right)


=  míra a způsob =  míra a způsob právně moţnéhoprávně moţného chováníchování


osob, vyplývajícího z právního řáduosob, vyplývajícího z právního řádu


a chráněného státním prosazeníma chráněného státním prosazením
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PRÁVO SPRAVEDLIVÉ PRÁVO SPRAVEDLIVÉ 


A PRÁVO PŘÍSNÉA PRÁVO PŘÍSNÉ


 Právo spravedlivéPrávo spravedlivé, , ius aequumius aequum
1.1. formálníformální spravedlnost, spravedlnost, aequumaequum
 se stejným se nakládá stejněse stejným se nakládá stejně


2.2. materiálnímateriální spravedlnost, spravedlnost, bonumbonum
 kaţdý případ má být upraven nebo rozhodnutkaţdý případ má být upraven nebo rozhodnut


způsobem mu způsobem mu nejpřiměřenějšímnejpřiměřenějším


 ohled na ohled na okolnostiokolnosti případupřípadu


 Právo přísnéPrávo přísné, , ius strictumius strictum
 v soukromém právu v soukromém právu výjimkouvýjimkou; ; 


např. právo směnečnénapř. právo směnečné (směnečná přísnost);(směnečná přísnost);


přísnost přísnost vyrovnávánavyrovnávána výhodou umoření směnkyvýhodou umoření směnky







41


SOUKROMOPRÁVNÍ PRAVIDLA SOUKROMOPRÁVNÍ PRAVIDLA 


A SOUKROMOPRÁVNÍ PRINCIPYA SOUKROMOPRÁVNÍ PRINCIPY


 Právní pravidla:Právní pravidla: platí platí výlučně výlučně 


příkaz, zákaz, nebopříkaz, zákaz, nebo


dovolení;dovolení;


jedno ruší druhéjedno ruší druhé


 Právní principy:Právní principy: platí platí souběţně souběţně 


dva nebo více; kříţí se dva nebo více; kříţí se 


a vyvaţují se vzájemně, a vyvaţují se vzájemně, a to: a to: 


1.1. secundum et intra legemsecundum et intra legem =  právní normy=  právní normy


2.2. praeter legempraeter legem =  právně politické podněty=  právně politické podněty


3.3. extra (contra) legemextra (contra) legem =  =  iusius non scriptanon scripta
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 PoměrPoměr právního principu a právního právního principu a právního 


pravidlapravidla


neplatíneplatí


zásada zásada lex specialis derogat legi generalilex specialis derogat legi generali







43


ÚČEL A OBSAH ÚČEL A OBSAH 


SOUKROMOPRÁVNÍ NORMYSOUKROMOPRÁVNÍ NORMY


Např. Např. §§ 39 o. z.39 o. z.


 Legislativně politický Legislativně politický účelúčel právní normyprávní normy


 ObsahObsah právní normy (příkaz, zákaz nebo dovolení) právní normy (příkaz, zákaz nebo dovolení) 


PravidloPravidlo zachování účelu právazachování účelu práva


JeJe--li porušen obsah právní normy, li porušen obsah právní normy, 


přičemţ účel z ní vyplývající je zachován, přičemţ účel z ní vyplývající je zachován, 


je je rozhodné zachování účelurozhodné zachování účelu za za předpokladupředpokladu, , 


ţe porušení obsahu ţe porušení obsahu nezpůsobujenezpůsobuje újmu  újmu  


nebo nebo neohroţuje neohroţuje veřejný pořádek.veřejný pořádek.
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STRUKTURA PRÁVNÍ NORMYSTRUKTURA PRÁVNÍ NORMY


 Dvojčlenná strukturaDvojčlenná struktura


1.1. skutková podstata skutková podstata (hypotéza, antecedent)(hypotéza, antecedent)


podmiňující část,podmiňující část, např. poškození zdravínapř. poškození zdraví


2.2. právní důsledekprávní důsledek naplnění skutkové podstaty naplnění skutkové podstaty 


(sankce, účinek, konsekvent)(sankce, účinek, konsekvent)


podmíněná část, podmíněná část, např. závazek nahradit škodunapř. závazek nahradit škodu


na zdravína zdraví


 implicitní zásada implicitní zásada neminem laedereneminem laedere
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SOUKROMÉ PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO 


A PROCESNÍ PRÁVOA PROCESNÍ PRÁVO


 Právo soukroméPrávo soukromé =  hmotné=  hmotné


1.1. právo občanské právo občanské aj.aj.


 Procesní Procesní (soudní)(soudní) právoprávo =  formální=  formální


1.1. procesní právo civilní (občanské)procesní právo civilní (občanské)


2.2. procesní právo správníprocesní právo správní


3.3. procesní právo soudně správníprocesní právo soudně správní


4.4. procesní právo trestní procesní právo trestní aj.aj.
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SOUKROMÉ PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO 


A PROCESNÍ PRÁVO CIVILNÍA PROCESNÍ PRÁVO CIVILNÍ


 Soukromé právoSoukromé právo


 právo občanské, obchodní, pracovní aj.právo občanské, obchodní, pracovní aj.


 Veřejné právoVeřejné právo


 procesní procesní právo civilní (občanské);  právo civilní (občanské);  o. s. ř.o. s. ř.


NeníNení jednotné jednotné „občanské právo hmotné a procesní“,„občanské právo hmotné a procesní“,


nýbrţ je nýbrţ je zvlášťzvlášť občanské právo (= občanské právo (= soukromésoukromé))


a a zvlášťzvlášť procesní právo občanské (= procesní právo občanské (= veřejnéveřejné).).



Je jednotnéJe jednotné „trestní právo hmotné a procesní“„trestní právo hmotné a procesní“


(= (= obojí veřejnéobojí veřejné).).
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POJETÍ SOUKROMÉHO PRÁVAPOJETÍ SOUKROMÉHO PRÁVA


 DualistickéDualistické (české, slovenské aj.)(české, slovenské aj.)


1.1. státem státem uznaná uznaná (zaručená) vrozená (zaručená) vrozená přirozenápřirozená


práva osobnostní aj.práva osobnostní aj.


2.2. státem státem danádaná (pozitivní) soukromá práva(pozitivní) soukromá práva


 MonistickéMonistické


1.1. pozitivistické, pozitivistické, např. Gesetzpositivismus  např. Gesetzpositivismus  


2.2. sociologické, sociologické, např.např. Freirechtschule, Freirechtschule, 


marxistickomarxisticko--leninská obecná teorie státuleninská obecná teorie státu


a práva  a práva  
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SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ 


PRÁVOPRÁVO


 Právní doktrínyPrávní doktríny


 teorie mocenská teorie mocenská 


s výjimkou veřejnoprávních smluv (subjektů)s výjimkou veřejnoprávních smluv (subjektů)


 teorie subjektůteorie subjektů, organická, organická


 teorie zájmováteorie zájmová, , Ulpianus:Ulpianus: „Publicum est, quod ad„Publicum est, quod ad


statum rei romane spectat, privatum quod ad singulorumstatum rei romane spectat, privatum quod ad singulorum


utilitatem.“utilitatem.“


 Konstantní judikatura zvláštního senátu Konstantní judikatura zvláštního senátu (tribunálu (tribunálu 


soudního typu):                  soudního typu):                  R 276/04 Sb. NSS a násl.,R 276/04 Sb. NSS a násl.,


procesní věci kompetenčních sporů ve správnímprocesní věci kompetenčních sporů ve správním


soudnictvísoudnictví
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SOUKROMÁ NEBO VEŘEJNÁ                SOUKROMÁ NEBO VEŘEJNÁ                


MOCMOC


 Soukromé právo Soukromé právo 


(ius privatum)(ius privatum)


 soukromá nadřízenostsoukromá nadřízenost


v v soukromých soukromých poměrechpoměrech


např. obecně příkazní např. obecně příkazní 


nebo zvlášť pracovněnebo zvlášť pracovně


příkazní nadřízenostpříkazní nadřízenost


 výkon výkon nenesvrchované svrchované 


soukromé mocisoukromé moci


např. soukromé právo např. soukromé právo 
výpovědi soukromévýpovědi soukromé
smlouvysmlouvy


 Veřejné právo Veřejné právo 


(ius publicum)(ius publicum)


 veřejná nadřízenostveřejná nadřízenost


ve ve veřejných veřejných poměrechpoměrech


např. rozkaznapř. rozkaz


 výkon výkon svrchované svrchované 


veřejné mociveřejné moci


např. soudnímnapř. soudním


rozhodováním o právurozhodováním o právu
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 nikdo nemánikdo nemá


svrchovanousvrchovanou


soukromou mocsoukromou moc


nad jinýmnad jiným


 rovnýrovný vztahvztah


např. pracovní poměrnapř. pracovní poměr


 stát má svrchovanou stát má svrchovanou 


veřejnou moc veřejnou moc 


nad lidmi nad lidmi 


a právnickými osobamia právnickými osobami


 vrchnostenský vrchnostenský poměrpoměr


např. služební poměr, např. služební poměr, 


procesní vztah soudu procesní vztah soudu 


a účastníka řízenía účastníka řízení
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PŘÍKLAD 1: PŘÍKLAD 1: 


KULTURNÍ PAMÁTKA  KULTURNÍ PAMÁTKA  


SoukroméSoukromé právo vlastnické k domu.právo vlastnické k domu.


(o. z.)(o. z.)


VeřejnoprávníVeřejnoprávní prohlášeníprohlášení


stále soukromého domu za kulturní památkustále soukromého domu za kulturní památku


s s veřejnoprávnímveřejnoprávním ochranným reţimem ochranným reţimem 


za účelem zachování kulturního dědictví. za účelem zachování kulturního dědictví. 


z. č. 20/87 Sb., o st. památk. péčiz. č. 20/87 Sb., o st. památk. péči
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PŘÍKLAD 2:PŘÍKLAD 2:


LOGOLOGO ®®


SoukroméSoukromé právo průmyslově právo průmyslově vlastnickévlastnické


k nezapsanému grafickému označení (logu).k nezapsanému grafickému označení (logu).


VeřejnoprávníVeřejnoprávní kvalifikace kvalifikace 


stále soukromého grafického označení (loga) stále soukromého grafického označení (loga) 


na základě na základě veřejnoprávního úkonuveřejnoprávního úkonu zápisnéhozápisného


úřadu (zápisu označení do úřadu (zápisu označení do veřejnéhoveřejného rejstříku rejstříku 


ochranných známek) ochranných známek) ®®


se se soukromoprávnímisoukromoprávními účinky účinky 


za účelem za účelem zvláštnízvláštní soukromoprávní ochrany. soukromoprávní ochrany. 


z. č. 441/03 Sb., o ochr. známkáchz. č. 441/03 Sb., o ochr. známkách
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ROVNOST V PŘIROZENÝCHROVNOST V PŘIROZENÝCH


A SOUKROMÝCH PRÁVECHA SOUKROMÝCH PRÁVECH


Kaţdý Kaţdý 


je roven v je roven v uznáníuznání


svého svého přirozenéhopřirozeného osobnostního práva, osobnostního práva, 


v jeho v jeho výkonuvýkonu a a ochraněochraně,,


jakoţ i v jakoţ i v nabývánínabývání


svých svých soukromýchsoukromých práv práv 


a v jejich a v jejich výkonuvýkonu a a ochraněochraně..
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ROVNOST ROVNOST 


V SOUKROMÉM PRÁVU V SOUKROMÉM PRÁVU 


 Nikdo nemá svrchovanou soukromou mocNikdo nemá svrchovanou soukromou moc


nad jinýmnad jiným


 právní právní princip svobodné vůleprincip svobodné vůle v soukromé autonomiiv soukromé autonomii


 nikomunikomu nelzenelze vnutit závazekvnutit závazek


 nikdonikdo nemůţenemůţe soukromě vynutit ochranu svéhosoukromě vynutit ochranu svého


soukromého práva (vyjma svépomocí); soukromého práva (vyjma svépomocí); 


právní principprávní princip nemo iudex in causa suanemo iudex in causa sua


 slabší člověk je soukromým právem chráněnslabší člověk je soukromým právem chráněn


 Zákonodárná metoda Zákonodárná metoda (právní technika)(právní technika)


soukromoprávně rovného zacházenísoukromoprávně rovného zacházení
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ROVNOVÁHA A VZÁJEMNOST ROVNOVÁHA A VZÁJEMNOST 


SOUKROMÝCH PRÁVSOUKROMÝCH PRÁV


 Přirozený zákon rovnováhyPřirozený zákon rovnováhy


(Gleichgewichtsgesetz, Law of Equilibrium)(Gleichgewichtsgesetz, Law of Equilibrium)


 Vzájemnost Vzájemnost (reciprocita)(reciprocita) smluvních plnění smluvních plnění 


1.1. do ut des,do ut des, dávám, abys mi za to něco daldávám, abys mi za to něco dal


2.2. do ut facias,do ut facias, dávám, aby za to pro mne něco učinildávám, aby za to pro mne něco učinil


3.3. facio ut des,facio ut des, činím něco, abys mi za to něco dalčiním něco, abys mi za to něco dal


4.4. facio ut facias,facio ut facias, činím něco, abys za to něco učinil činím něco, abys za to něco učinil 


pro mnepro mne
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SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA 


SLABŠÍ STRANYSLABŠÍ STRANY


 Slabší člověk je soukromým právem chráněnSlabší člověk je soukromým právem chráněn


1.1. nezletilec, nezletilec, srv. práva dítětesrv. práva dítěte
2.2. nesvéprávný nesvéprávný 


3.3. zaměstnaneczaměstnanec


4.4. pacient nebo klientpacient nebo klient


5.5. spotřebitelspotřebitel


6.6. nájemce bytunájemce bytu


7.7. původce výtvorů, původce výtvorů, např. autornapř. autor či vynálezceči vynálezce


8.8. člen spolkučlen spolku


9.9. [[menšinový akcionářmenšinový akcionář]] aj.aj.
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ZÁKAZ ZNEUŢITÍ MONOPOLUZÁKAZ ZNEUŢITÍ MONOPOLU


 MonopolMonopol


1.1. přirozenýpřirozený


2.2. právní právní (výhradní koncese)(výhradní koncese)


 Smlouva připojovacíSmlouva připojovací (adhézní)(adhézní)


obchodník s elektřinou je obchodník s elektřinou je povinen uzavřítpovinen uzavřít smlouvusmlouvu


o dodávce elektřiny s o dodávce elektřiny s kaţdýmkaţdým, , 


kdo splňuje předpoklady (kdo splňuje předpoklady (legální smluvnílegální smluvní přímuspřímus) ) 


a zákazník podepisuje a zákazník podepisuje smluvní formulářsmluvní formulář předloţenýpředloţený


monopolistou, jehoţ obsah monopolistou, jehoţ obsah nemůţenemůţe měnitměnit


srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.
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SVOBODASVOBODA


SOUKROMÝCH POMĚRŮSOUKROMÝCH POMĚRŮ


Vše dovoleno, co není zakázánoVše dovoleno, co není zakázáno
čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, §§ 51, 491/1 o. z.51, 491/1 o. z.


 Svoboda vývoje lidské osobnostiSvoboda vývoje lidské osobnosti


vč. svobody tvorbyvč. svobody tvorby


 Vlastnická svobodaVlastnická svoboda


 vlastnictví zavazuje  =  zákaz zneuţitívlastnictví zavazuje  =  zákaz zneuţití


práva vlastnického na úkor jiného práva vlastnického na úkor jiného 


 Smluvní svobodaSmluvní svoboda


 volba účelu, obsahu a formy závazku, volbavolba účelu, obsahu a formy závazku, volba


smluvní strany, smluvního typu nebo atypusmluvní strany, smluvního typu nebo atypu
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SVOBODA VŮLESVOBODA VŮLE


Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládáNikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Účl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú


 Soukromá Soukromá (privátní) (privátní) autonomieautonomie


např. svobodná prácenapř. svobodná práce nucená práce (trest)nucená práce (trest)


 Ius dispositivumIus dispositivum


kaţdý si svobodně upravuje svá soukromákaţdý si svobodně upravuje svá soukromá


práva a stát se tomu poddává,práva a stát se tomu poddává,


nenínení--li li výjimečněvýjimečně vázán:vázán:


 Ius cogensIus cogens; ; srv. zletilostsrv. zletilost
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JUDIKATURAJUDIKATURA


(…) Čl. 2 odst. 3 Listiny … ve své první dimenzi představuje (…) Čl. 2 odst. 3 Listiny … ve své první dimenzi představuje 


strukturální princip, podle něhož lze státní moc vůči jednotlivci strukturální princip, podle něhož lze státní moc vůči jednotlivci 


a jeho autonomní sféře (včetně autonomních projevů volních) a jeho autonomní sféře (včetně autonomních projevů volních) 


uplatňovat pouze v případech, kdy jednání jednotlivce porušujeuplatňovat pouze v případech, kdy jednání jednotlivce porušuje


výslovně formulovaný zákaz upravený zákonem. výslovně formulovaný zákaz upravený zákonem. 


(…) takový zákaz musí však musí reflektovat toliko(…) takový zákaz musí však musí reflektovat toliko


požadavek, spočívající v zabránění jednotlivci v zásazích do právpožadavek, spočívající v zabránění jednotlivci v zásazích do práv


třetích osob a v prosazení veřejného zájmu, třetích osob a v prosazení veřejného zájmu, 


jeje--li legitimní a proporcionální takovému omezení autonomníholi legitimní a proporcionální takovému omezení autonomního


jednání jednotlivce.                                                          jednání jednotlivce.                                                          
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(…) Ve své druhé dimenzi pak působí čl. 2 odst. 3 Listiny (…) Ve své druhé dimenzi pak působí čl. 2 odst. 3 Listiny 


jako subjektivní právo jednotlivce na to, jako subjektivní právo jednotlivce na to, 


aby veřejná moc respektovala autonomní projevy jeho osobnosti,aby veřejná moc respektovala autonomní projevy jeho osobnosti,


včetně projevů volních, které mají odraz v jeho konkrétnímvčetně projevů volních, které mají odraz v jeho konkrétním


jednání, pokud takové jednání není zákonem výslovně zakázáno.jednání, pokud takové jednání není zákonem výslovně zakázáno.


Čl. 2 odst. 3 (…) je pak třeba aplikovat bezprostředně a přímo.Čl. 2 odst. 3 (…) je pak třeba aplikovat bezprostředně a přímo.


Nál. ÚS z 4. 5. 04 sp. zn. I. ÚS 113/04, nál. č. 63 Sb. n. a usn., sv. 33.Nál. ÚS z 4. 5. 04 sp. zn. I. ÚS 113/04, nál. č. 63 Sb. n. a usn., sv. 33.
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DISPOZITIVNOST DISPOZITIVNOST 


SOUKROMOPRÁVNÍCH NOREMSOUKROMOPRÁVNÍCH NOREM


 Obecné pravidlo dispozitivnostiObecné pravidlo dispozitivnosti


((§§ 2/3 o. z.); zákon se 2/3 o. z.); zákon se poddávápoddává volnímu odchýlení sevolnímu odchýlení se


s s výjimkamivýjimkami::


1.1. výslovný zákaz výslovný zákaz odchýlení se od zákonaodchýlení se od zákona


2.2. z povahyz povahy zákona zákona vyplývající zákaz vyplývající zákaz 


odchýlení se, a to:odchýlení se, a to:


a.a. u u práv osobního stavupráv osobního stavu (statusových)(statusových)


b.b. hrozíhrozí--li tím li tím újmaújma jinému nebo veřejnémujinému nebo veřejnému


pořádkupořádku
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SOUKROMÉ PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO 


PODDAJNÉ NEBO DONUCUJÍÍPODDAJNÉ NEBO DONUCUJÍÍ


1.1. soukromé právosoukromé právo poddajnépoddajné


čemu?čemu?


stát se poddávástát se poddává svobodné vůli lidí svobodné vůli lidí 


nebo právnických osobnebo právnických osob


2.2. soukromé právosoukromé právo výjimečněvýjimečně donucujícídonucující


jak?jak?


stát donucujestát donucuje zákonem i proti svobodné vůli,zákonem i proti svobodné vůli,


jeje--li k tomu sdostatek rozumný důvodli k tomu sdostatek rozumný důvod
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SMLUVNÍ PŘÍMUSSMLUVNÍ PŘÍMUS


 Smluvní přímusSmluvní přímus ex legeex lege nebo nebo ex contractuex contractu


Příklad:Příklad:


Zákonná Zákonná kontraktační povinnostkontraktační povinnost uzavřít uzavřít i proti své i proti své 


vůli vůli např.např. pojistnou smlouvupojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti o pojištění odpovědnosti 


za škodu způsobenou:za škodu způsobenou:


 při výkonu povolání, při výkonu povolání, např. advokátanapř. advokáta


 provozem silničního motorového vozidla  provozem silničního motorového vozidla  


=    přímus právně =    přímus právně jednat jednat i proti své vůli v zájmu ochrany i proti své vůli v zájmu ochrany 


slabšíhoslabšího (klienta) nebo ochrany (klienta) nebo ochrany obecného dobraobecného dobra


s s volbou s kým jednatvolbou s kým jednat (volba pojistitele)(volba pojistitele)
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EXKURS EXKURS 


O PŘIROZENÝCH ZÁKLADECH O PŘIROZENÝCH ZÁKLADECH 


SOUKROMÉHO PRÁVA SOUKROMÉHO PRÁVA 
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ČLOVĚKČLOVĚK


V PROSTŘEDÍ  V PROSTŘEDÍ  


 Jedinec Jedinec 


1.1. součást ţivotního prostředí  součást ţivotního prostředí  


=  pojetí přirozené, odpovědně svobodné=  pojetí přirozené, odpovědně svobodné


2.2. prvek struktury společenských vztahůprvek struktury společenských vztahů


vč. jejich právní formy čili právních vztahůvč. jejich právní formy čili právních vztahů


vč. občanskoprávních vztahůvč. občanskoprávních vztahů


=  pojetí sociálně filozofické nebo sociologické=  pojetí sociálně filozofické nebo sociologické


vč.vč. teorie socialistického občanského práva teorie socialistického občanského práva 


s apriorně nadřazeným „zájmem společnosti“ s apriorně nadřazeným „zájmem společnosti“ 


nad odpovědnou svobodou jedince  nad odpovědnou svobodou jedince  
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PARADIGMA PRÁVAPARADIGMA PRÁVA


 Filozoficko antropologickéFilozoficko antropologické


=   přirozená důstojnost osobnosti spojená=   přirozená důstojnost osobnosti spojená


s přirozenými lidskými právy, zákonitostmi s přirozenými lidskými právy, zákonitostmi 


světa a se silovým působením Vyšší mocisvěta a se silovým působením Vyšší moci


sub specie aeternitatissub specie aeternitatis


 Sociálně filozofické Sociálně filozofické nebonebo sociologickésociologické


=   vyrovnávání poměrů a zájmů=   vyrovnávání poměrů a zájmů


=   relativizovaný právní poměr stran=   relativizovaný právní poměr stran
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MOCMOC


 Síla, vůleSíla, vůle


Vyšší mocVyšší moc


subjektivní právo subjektivní právo přirozenépřirozené


 


soukromá moc                   veřejná mocsoukromá moc                   veřejná moc


 


subjektivní právo                 subjektivní právosubjektivní právo                 subjektivní právo


soukromé                            veřejnésoukromé                            veřejné
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VYŠŠÍ MOCVYŠŠÍ MOC


 Zdroj silového působení ve světě, Zdroj silového působení ve světě, 


nenezávislýzávislý na politické či jiné lidské vůlina politické či jiné lidské vůli


„ať chceme, nebo nechceme“„ať chceme, nebo nechceme“


Vyšší moc   Vyšší moc    niţší moc (lidská moc)niţší moc (lidská moc)


 Zvláštní pojmový význam v závazkovém právuZvláštní pojmový význam v závazkovém právu


=  =  nenepředvídatelná předvídatelná aa neneodvratitelná okolnost, odvratitelná okolnost, 


např. živelní pohroma   např. živelní pohroma    zánik závazkuzánik závazku


pro následnou nemoţnost plnění  pro následnou nemoţnost plnění  (vis maior)(vis maior)
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PRÁVOPRÁVO


 Objektivní přirozený řád veškerenstvaObjektivní přirozený řád veškerenstva


(physis)(physis)


 Lidskou vůlí společenskyLidskou vůlí společensky (pozemsky)(pozemsky)


stanovené nebo uznané pravidlo chování stanovené nebo uznané pravidlo chování 


(thesis)(thesis)
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PŘIROZENÉ ZÁKLADY PŘIROZENÉ ZÁKLADY 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Platnost přirozených právPlatnost přirozených práv


 uznání neporušitelnostiuznání neporušitelnosti přirozených právpřirozených práv


člověka; člověka; preamb. LZPSpreamb. LZPS


 slibslib ústavního soudce ústavního soudce chránitchránit neporušitelnostneporušitelnost


přirozených práv; přirozených práv; čl. 85/2 Ú  čl. 85/2 Ú  


 Důsledky pro právo podústavníDůsledky pro právo podústavní


 důkaz logický a právně rétorickýdůkaz logický a právně rétorický
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PŘIROZENÝ A PRÁVNÍ ŘÁDPŘIROZENÝ A PRÁVNÍ ŘÁD


 Přirozený řádPřirozený řád (na lidské vůli nezávislý)(na lidské vůli nezávislý)


axiomatická soustava = netřeba dokazovat   axiomatická soustava = netřeba dokazovat   


např. střídání ročních obdobínapř. střídání ročních období


 Právní řádPrávní řád (lidskou vůlí stanovený)(lidskou vůlí stanovený)


např. zák. č. 54/1946 Sb., o letním časenapř. zák. č. 54/1946 Sb., o letním čase
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PŘIROZENÉPŘIROZENÉ


A PŘIROZENOPRÁVNÍA PŘIROZENOPRÁVNÍ


 PřirozenéPřirozené


== souladnésouladné s přirozenými světovými zákonitostmis přirozenými světovými zákonitostmi


a s důstojností lidského jedince i druhua s důstojností lidského jedince i druhu


 PřirozenoprávníPřirozenoprávní


== právní právní doktrína doktrína 


právně filozofická právně filozofická myšlenkamyšlenka (idea)(idea)


součást součást právní ideologieprávní ideologie


různé myšlenky lišící se zdrojem různé myšlenky lišící se zdrojem 


přirozených práv nebo jejich poznatelnostípřirozených práv nebo jejich poznatelností
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PŘIROZENÉ PRÁVOPŘIROZENÉ PRÁVO


 Objektivní pojmový významObjektivní pojmový význam


=  přirozené světové zákonitosti (=  přirozené světové zákonitosti (objektivní řádobjektivní řád


dějůdějů) se zdrojem ve ) se zdrojem ve Vyšší mociVyšší moci, , např. zákonnapř. zákon


rovnováhy rovnováhy (Gleichgewichtsgesetz)(Gleichgewichtsgesetz)


 Subjektivní pojmový významSubjektivní pojmový význam


=  subjektivní =  subjektivní vrozenávrozená přirozená práva kaţdého přirozená práva kaţdého 


člověka obsahově člověka obsahově vyplývajícívyplývající z přirozenýchz přirozených


světových zákonitostí (přirozeného práva světových zákonitostí (přirozeného práva 


v objektivním právním smyslu)  v objektivním právním smyslu)  


např. subjektivní přirozené právo osobnostnínapř. subjektivní přirozené právo osobnostní
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PŘIROZENÉ ZÁKONYPŘIROZENÉ ZÁKONY


 LáskaLáska (nikoli nenávist), (nikoli nenávist), Amor vincit omnia (Vergilius)Amor vincit omnia (Vergilius)


kladné „nastavení“, absolutní hodnotakladné „nastavení“, absolutní hodnota


 Zpětné působeníZpětné působení; příčina a následek; příčina a následek


 Přitaţlivost stejnorodostiPřitaţlivost stejnorodosti, , Simile gaudet similiSimile gaudet simili


 TíhaTíha


 RovnováhaRovnováha; vyrovnání braní a dávání; vyrovnání braní a dávání


 Pohyb Pohyb 


 Vznik, růst a rozkladVznik, růst a rozklad; koloběh; koloběh


aj.aj.
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 Přirozené právo svobodnéhoPřirozené právo svobodného


rozhodování člověka i lidstvarozhodování člověka i lidstva


 zákonitost vznikání a růstuzákonitost vznikání a růstu


srv. rozhodnutí rodičů o početísrv. rozhodnutí rodičů o početí


dítětedítěte


srv. privátní autonomii, např.srv. privátní autonomii, např.


rozhodnutí o zveřejnění dílarozhodnutí o zveřejnění díla
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KTERÁ SUBJEKTIVNÍ PRÁVA KTERÁ SUBJEKTIVNÍ PRÁVA 


JSOU PŘIROZENÁ?JSOU PŘIROZENÁ?


 Práva vrozenáPráva vrozená (angeborne Rechte),(angeborne Rechte), §§ 16 ABGB16 ABGB


ipso factoipso facto z povahy osobnosti (ABGB)z povahy osobnosti (ABGB)


1.1. přirozené právo osobnostnípřirozené právo osobnostní


např. např. přirozené právo žít;přirozené právo žít; ţijeme bez ohledu na ţijeme bez ohledu na 


stát, kmen, rod, církev aj. společenské autoritystát, kmen, rod, církev aj. společenské autority


2.2. jinájiná práva přirozené povahypráva přirozené povahy





 Práva nabyvatelná Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte),(erwerbliche Rechte), §§ 18 ABGB18 ABGB
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PŘÍKLADY MEZINÁRODNÍPŘÍKLADY MEZINÁRODNÍ


 Vrozené právo kaţdé lidské bytosti na ţivotVrozené právo kaţdé lidské bytosti na ţivot


uznané čl. 6 uznané čl. 6 Mezinárodního paktuMezinárodního paktu


o občanských a politických právecho občanských a politických právech (1966),(1966),
č. 120/76 Sb.č. 120/76 Sb.


 Přirozené právo dítěte Přirozené právo dítěte  na ţivot na ţivot 


uznané čl. 6 (1) uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěteÚmluvy o právech dítěte


(1989),(1989), č. 104/91 Sb.č. 104/91 Sb.
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 Základní právo kaţdé lidské bytosti   Základní právo kaţdé lidské bytosti   


těšiti se zdraví v nejvyšším stupnitěšiti se zdraví v nejvyšším stupni


uznané preambulí uznané preambulí Ústavy Světové Ústavy Světové 


zdravotnické organizacezdravotnické organizace (1946)(1946)


(č. 189/1948 Sb.)(č. 189/1948 Sb.)
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 Přirozené právo národů uţívat plně a svobodně   Přirozené právo národů uţívat plně a svobodně   


jejich přírodního bohatství a zdrojů jejich přírodního bohatství a zdrojů (inherent right)(inherent right)


uznané čl. 25 uznané čl. 25 Mezinárod. paktu  o hospodář., sociál. Mezinárod. paktu  o hospodář., sociál. 


a kultur. právecha kultur. právech (1966); (1966); č. 120/1976 Sb.č. 120/1976 Sb.


 Přirozené právo Přirozené právo člena SNčlena SN na individuální na individuální 


nebo kolektivní sebeobranunebo kolektivní sebeobranu


uznané čl. 51 uznané čl. 51 Charty SNCharty SN (1945); (1945); č. 30/47 Sb.č. 30/47 Sb.
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PŘÍKLADY JUDIKATURNÍPŘÍKLADY JUDIKATURNÍ


 Přirozené právo porobeného národa Přirozené právo porobeného národa 


na  boj proti okupujícímu agresorovi, na  boj proti okupujícímu agresorovi, 


včetně odporu brannéhovčetně odporu branného


N ÚS č. 55/95 Sb.N ÚS č. 55/95 Sb.


 Přirozené právo společenských organizací Přirozené právo společenských organizací 


a spolků na vrácení majetkových práva spolků na vrácení majetkových práv


N ÚS č. 24/97 Sb.N ÚS č. 24/97 Sb.
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RYS OSTROVIDRYS OSTROVID


 Přirozené právo rysa na existenci Přirozené právo rysa na existenci 


v naší příroděv naší přírodě


MŢP: záchranný program silně ohroţeného  MŢP: záchranný program silně ohroţeného  


druhu ţivočicha rysa ostrovida v České druhu ţivočicha rysa ostrovida v České 


republice (1998)republice (1998)


ZvířeZvíře =  =  ţivý tvorţivý tvor


popř. jiná majetková hodnota, popř. jiná majetková hodnota, 


neţli věc nebo majetkové právo (o. z.)neţli věc nebo majetkové právo (o. z.)
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:


POVAHA PRÁVA AUTORSKÉHO POVAHA PRÁVA AUTORSKÉHO 


„1. Práva autorská se neodvozují od žádného zákonodárství, „1. Práva autorská se neodvozují od žádného zákonodárství, 


nýbrž čerpají svůj původ v právu přirozeném, které náleží nýbrž čerpají svůj původ v právu přirozeném, které náleží 


každému jednotlivci k ochraně a užívání produktů své vlastní každému jednotlivci k ochraně a užívání produktů své vlastní 


činnosti způsobem, který se mu líbí; činnosti způsobem, který se mu líbí; 


zákon netvoří na prospěch autora nižádné právo, nýbrž slouží zákon netvoří na prospěch autora nižádné právo, nýbrž slouží 


jen k ochraně a úpravě a modalit výkonu práva již existujícího, jen k ochraně a úpravě a modalit výkonu práva již existujícího, 


a to jednak v zájmu autorově, jednak v zájmu veřejnosti. a to jednak v zájmu autorově, jednak v zájmu veřejnosti. 


A to je právě důsledek takového zásahu ve smyslu omezujícím, A to je právě důsledek takového zásahu ve smyslu omezujícím, 


že po určitě době dílo připadne veřejnosti.                             že po určitě době dílo připadne veřejnosti.                             
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2. S výjimkou legislativního omezení má autor literárního 2. S výjimkou legislativního omezení má autor literárního 
nebo uměleckého díla právo zabrániti každému nebo uměleckého díla právo zabrániti každému 
neautorisovanému užívání: neautorisovanému užívání: 


plnost jeho práv, obvykle shrnutá v právu edičním plnost jeho práv, obvykle shrnutá v právu edičním 
a výtvarném, existuje vždy nezávisle od zákonodárství a výtvarném, existuje vždy nezávisle od zákonodárství 


a čím více věda přináší nové methody zužitkování, a čím více věda přináší nové methody zužitkování, 


tím většího rozšíření musí být přiznáno ochraně.“tím většího rozšíření musí být přiznáno ochraně.“


Rozh. smíšRozh. smíšenenééhoho odvolacího dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946, odvolacího dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946, 


Droit dDroit d’’auteur, 59, s. 130, čes. Soutěž a tvorba, 1947/3, s. 53 auteur, 59, s. 130, čes. Soutěž a tvorba, 1947/3, s. 53 –– 54.54.
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USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 


PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV


 NeNezadatelné zadatelné nabytínabytí přirozených práv přirozených práv 


 NeNezadatelná zadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv


 StátemStátem upravený upravený výkonvýkon přirozených právpřirozených práv


 StátemStátem přiznaná přiznaná ochranaochrana přirozených přirozených 
práv práv 
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POZNÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH POZNÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 


PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV


 Poznání citemPoznání citem


 právní cit (cit pro dobro a spravedlnost)právní cit (cit pro dobro a spravedlnost)


vcítění se pomocí vcítění se pomocí svědomísvědomí,,


metodametoda citové jurisprudencecitové jurisprudence


 Poznání zdravým rozumem Poznání zdravým rozumem 


 povaha věci povaha věci (Natur der Sache)(Natur der Sache)


 míra všech věcí a následky věcímíra všech věcí a následky věcí
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PRÁVNÍ CITPRÁVNÍ CIT


 Součást lidské osobnosti Součást lidské osobnosti (ducha)(ducha)


(Rechtsempfinden)(Rechtsempfinden)


např. cit pro spravedlnost,např. cit pro spravedlnost,


cit pro rovnováhu subjektivních práv cit pro rovnováhu subjektivních práv 


a obecných dober a obecných dober (Gleichgewichtsempfindung)(Gleichgewichtsempfindung)


=  intuitivní zdroj právních pravd=  intuitivní zdroj právních pravd
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ZDRAVÝ ROZUMZDRAVÝ ROZUM


 Common senseCommon sense


=  rozumovému poznání nadřazený=  rozumovému poznání nadřazený


praktický soud a hodnocení ţivotní situacepraktický soud a hodnocení ţivotní situace


dle dle proţité zkušenosti proţité zkušenosti (empirie)(empirie)


bez vlivu právně teoretických znalostí  bez vlivu právně teoretických znalostí  


=  =  intuitivníintuitivní zdroj základních právních pravdzdroj základních právních pravd


 Rozumné očekávání Rozumné očekávání (reasonable expectation)(reasonable expectation)


 Rozumné uspořádání poměrůRozumné uspořádání poměrů
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„Osvícenství je vykročení člověka z jeho samým zaviněné „Osvícenství je vykročení člověka z jeho samým zaviněné 


nesvéprávnosti. Nesvéprávnost je neschopnost používat svůj nesvéprávnosti. Nesvéprávnost je neschopnost používat svůj 


vlastní rozum bez cizího vedení. Tato nesvéprávnost je zaviněna vlastní rozum bez cizího vedení. Tato nesvéprávnost je zaviněna 


námi samými, když její příčinou není nedostatek rozumu, ale námi samými, když její příčinou není nedostatek rozumu, ale 


nedostatek rozhodnosti a odvahy používat ho bez cizího vedení. nedostatek rozhodnosti a odvahy používat ho bez cizího vedení. 


Sapere aude! Měj odvahu používat svůj vlastní rozum!, je tedy Sapere aude! Měj odvahu používat svůj vlastní rozum!, je tedy 


heslem osvícenství.“heslem osvícenství.“


Immanuel Kant,Immanuel Kant, Odpověď na otázku: Co je to osvícenství?, 1730.Odpověď na otázku: Co je to osvícenství?, 1730.


Filos. čas., Filos. čas., 41,41, 1993, č. 3, s. 381. Překl. 1993, č. 3, s. 381. Překl. Loužilův.Loužilův.
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3. ČÁST3. ČÁST


DĚJINY, DĚJINY, 


PŘÍTOMNOST, PŘÍTOMNOST, 


BUDOUCNOSTBUDOUCNOST
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SVĚTOVÉ ZÁKONODÁRSTVÍSVĚTOVÉ ZÁKONODÁRSTVÍ


ratio scriptaratio scripta


 PruskoPrusko: ALR 1794: ALR 1794


 FrancieFrancie: Code civil 1804 : Code civil 1804 


 LouisianaLouisiana: Code civil 1808: Code civil 1808


 RakouskoRakousko: ABGB  1811: ABGB  1811


 NěmeckoNěmecko: BGB 1896: BGB 1896


 ŠvýcarskoŠvýcarsko: ZGB 1907, obligace 1881: ZGB 1907, obligace 1881


 ItálieItálie: C. c. 1942: C. c. 1942


 NizozemíNizozemí: BW 1970 : BW 1970 –– 1992 (10 knih)1992 (10 knih)


 QuébecQuébec: C. c. Q. 1991: C. c. Q. 1991


 RuskoRusko: : ΓΓK 1994 K 1994 –– 1995 (2 části) 1995 (2 části) 
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JINÁ POJETÍJINÁ POJETÍ


 AnglieAnglie:  obecné právo :  obecné právo (common law)(common law)


právo ekvity právo ekvity (law of equity)(law of equity)


precedenční právo precedenční právo (case law)(case law)


 Uhersko Uhersko vč. Horních Uher:  zvykovévč. Horních Uher:  zvykové


(obyčejové) právo(obyčejové) právo


 USA:USA: restatement of lawrestatement of law (opětovné shrnutí(opětovné shrnutí


precedentního práva, kompendium), ALIprecedentního práva, kompendium), ALI
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SOUKROMOPRÁVNÍ ZEMĚPISSOUKROMOPRÁVNÍ ZEMĚPIS


 Soukromoprávní soustavySoukromoprávní soustavy::


1.1. evropská kontinentálníevropská kontinentální


Francie poč. 19. stol.Francie poč. 19. stol.


2.2. angloanglo--americká americká (common law)(common law)


Anglie poč. 12. stol.Anglie poč. 12. stol.


3.3. islámskáislámská
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 Soukromoprávní rodinySoukromoprávní rodiny (okruhy)(okruhy)


1.1. románskárománská


2.2. germánskágermánská


3.3. skandinávskáskandinávská


4.4. angloanglo--americkáamerická


5.5. islámskáislámská


6.6. asijskáasijská


7.7. africká, africká, např. kmenové právonapř. kmenové právo
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DĚJINYDĚJINY


 RakouskoRakousko vč. vč. ČechČech,, Moravy Moravy aa SlezskaSlezska


Codex TheresianusCodex Theresianus 1766, bez platnosti1766, bez platnosti


Josefinisches GesetzbuchJosefinisches Gesetzbuch 1786, jen prvý díl 1786, jen prvý díl 


ABGB 1811                                      ABGB 1811                                      (cís. pat. č. 946 sb. z. s.)(cís. pat. č. 946 sb. z. s.)


 1797 1797 Westgalizisches GesetzbuchWestgalizisches Gesetzbuch


 Uhersko Uhersko vč. vč. Horních UherHorních Uher: obyčejové právo : obyčejové právo 


 ČeskoslovenskoČeskoslovensko
převáţně soukromoprávní dualismus 1918 převáţně soukromoprávní dualismus 1918 -- 19501950


ČechyČechy,, Morava Morava aa SlezskoSlezsko: o. z. o. (ABGB): o. z. o. (ABGB)


SlovenskoSlovensko: uherské obyčejové právo: uherské obyčejové právo


1937 vládní návrh čs. sjednocujícího o. z.1937 vládní návrh čs. sjednocujícího o. z.
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 České překlady ABGBČeské překlady ABGB


1812   kniha všeobecných zákonů městských1812   kniha všeobecných zákonů městských


pro všechny německé dědičné zeměpro všechny německé dědičné země


Mocnářství RakouskéhoMocnářství Rakouského


1862   Zákoník obecní, občanský císařství1862   Zákoník obecní, občanský císařství


RakouskéhoRakouského


1904   Obecný občanský zákoník rakouský1904   Obecný občanský zákoník rakouský
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 Československo 1950 Československo 1950 –– 19641964


o. z.o. z. č. 141/50 Sb., přiblíţení právu sovětskému   č. 141/50 Sb., přiblíţení právu sovětskému   


1948   Ústava1948   Ústava


1949   zákon o právu rodinném1949   zákon o právu rodinném


1950   zákon směnečný a šekový1950   zákon směnečný a šekový


1953   zákon o právu autorském1953   zákon o právu autorském


1960   Ústava1960   Ústava


1963   zákon o rodině1963   zákon o rodině


1963   zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1963   zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním


1963   zákoník mezinárodního obchodu1963   zákoník mezinárodního obchodu
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 Československo 1964 Československo 1964 –– 19921992


o. z.o. z. č. 40/64 Sb., úpadek občanského práva č. 40/64 Sb., úpadek občanského práva 


1964   hospodářský zákoník, samostatně1964   hospodářský zákoník, samostatně


1965   autorský zákon1965   autorský zákon


1965   zákoník práce, samostatně1965   zákoník práce, samostatně


1969   zákon o odpovědnosti státu za škodu1969   zákon o odpovědnosti státu za škodu


1982   novela o. z.1982   novela o. z.
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 BĚŢNÉ POJMY BĚŢNÉ POJMY v.v. O. Z. 1964O. Z. 1964


 fyzická osobafyzická osoba


 právnická osobaprávnická osoba


 soukromé, nebo soukromé, nebo 


veřejné právoveřejné právo


 dobrá víradobrá víra


 dobré mravydobré mravy


 občanobčan


 socialistická socialistická 


organizace, organizace, 


jiná organizacejiná organizace


 socialistické právosocialistické právo


 --


 zásady socialistického zásady socialistického 


souţitísouţití
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 veřejný pořádekveřejný pořádek


 svéprávnostsvéprávnost


 věcná právavěcná práva


 vlastnictvívlastnictví


 superficies solo ceditsuperficies solo cedit


 zájem společnostizájem společnosti


 způsobilost k právním způsobilost k právním 


úkonůmúkonům


 --


 socialistické socialistické 


společenské společenské 


vlastnictví, osobní vlastnictví, osobní 


vlastnictví, soukromé vlastnictví, soukromé 


vlastnictví, osobní vlastnictví, osobní 


uţívání, druţstevní uţívání, druţstevní 


uţívání pozemkuuţívání pozemku


 --
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 zástavní právozástavní právo


 nájemnájem


 nájemnénájemné


 --, omezení převodu  , omezení převodu  


nemovitostinemovitosti


 osobní uţíváníosobní uţívání


 úhrada za uţívání úhrada za uţívání 


bytu, nebytového bytu, nebytového 


prostoru aj.prostoru aj.
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 závazkové právozávazkové právo


 smlouva o dílosmlouva o dílo


 (smluvní) strana(smluvní) strana


 sluţbysluţby


 --


 účastník účastník 


občanskoprávního občanskoprávního 


vztahuvztahu
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 právní poměrprávní poměr


 --


 bezdůvodné obohaceníbezdůvodné obohacení


 obchodní právoobchodní právo


 odkazodkaz


 vyděděnívydědění


 správce dědictvísprávce dědictví


 pracovní poměr,pracovní poměr,


nakladatelský poměrnakladatelský poměr


 občanskoprávní, občanskoprávní, 


pracovní, rodinný vztahpracovní, rodinný vztah


 neoprávněný majetkový neoprávněný majetkový 


prospěchprospěch


 právo mezinárodního právo mezinárodního 


obchoduobchodu


 --


 --


 --
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 duševní vlastnictvíduševní vlastnictví


 pozemková kniha, pozemková kniha, 


katastr nemovitostíkatastr nemovitostí


 nadacenadace


 obchodní společnostobchodní společnost


 --


 obecobec


 notářnotář


 --


 evidence nemovitostíevidence nemovitostí


 --


 akciová společnost, akciová společnost, 


sdruţenísdruţení


 národní podniknárodní podnik


 místní národní výbormístní národní výbor


 státní notářstvístátní notářství
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 VÝCHODISKA O. Z. 1964VÝCHODISKA O. Z. 1964


 přirozená práva přirozená práva 
člověka, lidská právačlověka, lidská práva


 právnostprávnost


 republikarepublika


 demokraciedemokracie


 --


 socialistická socialistická 
zákonnostzákonnost


 socialistická socialistická 


republika, lidově republika, lidově 


demokratická demokratická 


republikarepublika


 socialistická socialistická 
demokracie, lidová demokracie, lidová 
demokraciedemokracie
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 SOUVISLOSTI O. Z. 1964SOUVISLOSTI O. Z. 1964


 státní svátek od 1919státní svátek od 1919


28. říjen 191828. říjen 1918


 --


 zákon o právu rodinnémzákon o právu rodinném


(1949)(1949)


 zákon o právu autorskémzákon o právu autorském


(1953, 2000)(1953, 2000)


 státní svátek od 1919státní svátek od 1919


28. říjen 194528. říjen 1945


Den znárodněníDen znárodnění


 zákoník práce zákoník práce 


(1965, 2006)(1965, 2006)


 zákon o rodině zákon o rodině 


(1963)(1963)


 zákon o dílech literárních,zákon o dílech literárních,


vědeckých a uměleckýchvědeckých a uměleckých


(1965)(1965)
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 teorie právateorie práva


 právní vědaprávní věda


 vědecvědec


 --


 ústavy, seminářeústavy, semináře


 marxistickomarxisticko--leninská leninská 
obecná teorie státu obecná teorie státu 


a právaa práva


 vědy o státu a právuvědy o státu a právu


 socialistický vědecsocialistický vědec


(1959 (1959 –– 1998)1998)


 politická výchova politická výchova 


studentů vysokých školstudentů vysokých škol


 katedrykatedry
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 DALŠÍ DĚJINNÝ VÝVOJDALŠÍ DĚJINNÝ VÝVOJ


1990   ústavní zrovnoprávnění vlastnických práv   1990   ústavní zrovnoprávnění vlastnických práv   


1990   zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor1990   zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor


1990   velká novela hospodářského zákoníku1990   velká novela hospodářského zákoníku


1990   zákon o vynálezech, průmysl. vzorech a zlepšov. návrzích1990   zákon o vynálezech, průmysl. vzorech a zlepšov. návrzích


1991   Listina základních práv a svobod    1991   Listina základních práv a svobod    


1991   zákon o ochraně hospodářské soutěţe1991   zákon o ochraně hospodářské soutěţe


1991   velká novela o. z.1991   velká novela o. z.


1991   obchodní zákoník1991   obchodní zákoník


1992   zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech1992   zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech


1992   zákon o zápisu věcných práv k nemovitostem1992   zákon o zápisu věcných práv k nemovitostem


1992   zákon o cenných papírech1992   zákon o cenných papírech


1992   federální koncept nového o. z. 1992   federální koncept nového o. z. 


1992   slovenská a česká Ústava   1992   slovenská a česká Ústava   
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PŘÍTOMNOSTPŘÍTOMNOST


 Česko od 1993Česko od 1993


1994   zákon o vlastnictví bytů1994   zákon o vlastnictví bytů


1997   zákon o nadacích a nadačních fondech1997   zákon o nadacích a nadačních fondech


1998   zákon o odpovědnosti za škodu vadou výrobku1998   zákon o odpovědnosti za škodu vadou výrobku


2000   zákon o veřejných draţbách2000   zákon o veřejných draţbách


2000   autorský zákon2000   autorský zákon


2001   zákon o spotřebitelském úvěru2001   zákon o spotřebitelském úvěru


2002   všeobecná aplikační přednost ratifikovaných2002   všeobecná aplikační přednost ratifikovaných


a vyhlášených mezinárodních smluv   a vyhlášených mezinárodních smluv   


2004   zákon o pojistné smlouvě2004   zákon o pojistné smlouvě


2004   platnost práva ES2004   platnost práva ES
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KROKY K BUDOUCNOSTIKROKY K BUDOUCNOSTI


 Česko Česko 


1996   široká koncepce o. z.1996   široká koncepce o. z.


2001   věcný záměr o. z.; úzké pojetí2001   věcný záměr o. z.; úzké pojetí


2006   zákoník práce       2006   zákoník práce       


2009   vládní návrh o. z.2009   vládní návrh o. z.


2009   vládní návrh z. o obchod. korpor.2009   vládní návrh z. o obchod. korpor.


2009   vládní návrh z. o mez. právu soukr.2009   vládní návrh z. o mez. právu soukr.
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4. ČÁST4. ČÁST


MRAVNÍ MRAVNÍ 


A A 


ÚSTAVNÍ ZÁKLADYÚSTAVNÍ ZÁKLADY
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MRAVNÍ ZÁKLADY MRAVNÍ ZÁKLADY 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Souběh a prolínání mravnosti a právnostiSouběh a prolínání mravnosti a právnosti


 Zlatá pravidla Zlatá pravidla (aureae regulae)(aureae regulae) soukromého právasoukromého práva::


1.1. neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících se soukromoprávních jednání příčících se 


dobrým mravům; dobrým mravům; §§ 39 o. z.   39 o. z.   


 závazek vydat bezdůvodné obohacenízávazek vydat bezdůvodné obohacení


z neplatného soukromoprávního jednání;z neplatného soukromoprávního jednání; §§ 451 an. o. z.451 an. o. z.


2.2. zákaz výkonuzákaz výkonu soukromých práv v rozporu s dobrýmisoukromých práv v rozporu s dobrými


mravy; mravy; §§ 3 odst. 1 o. z.3 odst. 1 o. z.


3.3. závazek nahraditzávazek nahradit škodu úmyslným jednáním škodu úmyslným jednáním 


proti dobrým mravům; proti dobrým mravům; §§ 424 o. z.424 o. z.
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JUDIKATRURA: PROVIZEJUDIKATRURA: PROVIZE


„Uplatnění nároku na zprostředkovatelskou odměnu „Uplatnění nároku na zprostředkovatelskou odměnu 


za zprostředkování uměleckého zaměstnání v cizině za zprostředkování uměleckého zaměstnání v cizině 


za stavu, kdy právní předchůdce nárokovatele pouze těžilza stavu, kdy právní předchůdce nárokovatele pouze těžil


ze svého někdejšího monopolu zprostředkování umělecké ze svého někdejšího monopolu zprostředkování umělecké 


činnosti ve vztahu k cizině, aniž se o získání uměleckého činnosti ve vztahu k cizině, aniž se o získání uměleckého 


zaměstnání přičinil, je výkonem práva, který je v rozporu zaměstnání přičinil, je výkonem práva, který je v rozporu 


s dobrými mravy.“s dobrými mravy.“


Rozs. MS v Brně z 22. 5. 1998, čj.: 37 C 251/93Rozs. MS v Brně z 22. 5. 1998, čj.: 37 C 251/93--41.41.
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MRAVNÍ SMYSL MRAVNÍ SMYSL 


A SMYSL PRO KRÁSUA SMYSL PRO KRÁSU


 Mravní smyslMravní smysl


=  schopnost rozeznávat =  schopnost rozeznávat dobro dobro aa zlozlo


např. šikanu nájemce bytu pronajímatelemnapř. šikanu nájemce bytu pronajímatelem


 Smysl pro krásuSmysl pro krásu


=  schopnost rozeznávat =  schopnost rozeznávat krásukrásu


(soulad a souzvuk) a (soulad a souzvuk) a ošklivostošklivost


např. umělecké dílo, vzhled výrobku nebo obalunapř. umělecké dílo, vzhled výrobku nebo obalu


výrobkuvýrobku (design) = průmyslový (vkusový) vzor(design) = průmyslový (vkusový) vzor
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SOUKROMÉ PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO 


V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTIV OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI


 Ústavněprávní pojem občanské společnostiÚstavněprávní pojem občanské společnosti


 Česko zaloţeno na Česko zaloţeno na (preamb. Ú):(preamb. Ú):


1.1. úctě úctě k k subjektivnímsubjektivním lidským právůmlidským právům


2.2. zásadách občanskézásadách občanské společnosti:společnosti:


 zásada primátu práva soukromého zásada primátu práva soukromého nadnad (převáţně (převáţně 


donucujícím) právem veřejným, zejm. trestním nebo donucujícím) právem veřejným, zejm. trestním nebo 


organizačně technickým organizačně technickým (Privatrechtsgesellschaft)(Privatrechtsgesellschaft)


 zásada právního státuzásada právního státu (materieller Rechtsstaat)(materieller Rechtsstaat)


 zásada rovnostizásada rovnosti v soukromých aj. v soukromých aj. právechprávech


aj. aj. 
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ÚSTAVNÍ ZÁKLADY ÚSTAVNÍ ZÁKLADY 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Subjektivní veřejná ústavní práva  Subjektivní veřejná ústavní práva  


občanaobčana


=  státem =  státem zformalizovanázformalizovaná přirozenápřirozená


práva člověkapráva člověka


 Přímá působnost v poměrechPřímá působnost v poměrech::


1.1. soukromých; soukromých; srv. právo na stávkusrv. právo na stávku


2.2. veřejných; veřejných; srv. právo na soudní ochranusrv. právo na soudní ochranu
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5. ČÁST5. ČÁST


GLOBALIZACE A EVROPEIZACE GLOBALIZACE A EVROPEIZACE 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


AA


OTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMYOTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMY
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SROVNÁVACÍ VĚDA SROVNÁVACÍ VĚDA 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Devíza Devíza 


Lex multiplex ius unumLex multiplex ius unum


 CílCíl


1.1. sjednocenísjednocení (unifikace) soukromého práva(unifikace) soukromého práva


2.2. sladění sladění (harmonizace)(harmonizace) soukromého právasoukromého práva


srv. téžsrv. též rezoluce EPrezoluce EP (1989 a násl.)(1989 a násl.)


3.3. přiblíţení přiblíţení (aproximace) soukromého práva(aproximace) soukromého práva
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SJEDNOCOVÁNÍ SJEDNOCOVÁNÍ 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Sjednocování právních noremSjednocování právních norem


 Sjednocování judikaturySjednocování judikatury


 Sjednocování soukromoprávníchSjednocování soukromoprávních


doktríndoktrín
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 Společný základní světonázor Společný základní světonázor aa všelidské všelidské 


hodnotyhodnoty


 Pojem právaPojem práva a soukromého práva zvlášťa soukromého práva zvlášť


 Teorie pramenůTeorie pramenů právapráva


 Právní metodologiePrávní metodologie


a.a. tvorbytvorby právapráva


b.b. výkladuvýkladu právapráva


c.c. pouţívání pouţívání práva práva 


 Teorie argumentaceTeorie argumentace


 Teorie legitimaceTeorie legitimace práva (ospravedlnění)práva (ospravedlnění)
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GLOBALIZACE  GLOBALIZACE  
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Světové sjednocováníSvětové sjednocování (unifikace):(unifikace):


1.1. práva občanskéhopráva občanského


 mezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy


2.2. práva obchodníhopráva obchodního


 mezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy


 lex mercatoria lex mercatoria aj.aj. soft law; např. zásadysoft law; např. zásady


mezinárodních obchodních smluv UNIDROITmezinárodních obchodních smluv UNIDROIT


(1994, 2004)(1994, 2004)


 Volba práva u závazků s cizím prvkemVolba práva u závazků s cizím prvkem
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SVĚTOVÉ NEBO EVROPSKÉ SVĚTOVÉ NEBO EVROPSKÉ 


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACEMEZINÁRODNÍ ORGANIZACE


 Spojené národy Spojené národy (UN) v New Yorku(UN) v New Yorku


 Výbor pro práva dítěte Výbor pro práva dítěte 


 Komise OSN pro mezinárodní obchodní právoKomise OSN pro mezinárodní obchodní právo


(UNCITRAL)(UNCITRAL)


 Haagská konference mezinárodního práva Haagská konference mezinárodního práva 


soukroméhosoukromého v Haaguv Haagu


 Mezinárodní ústav pro sjednocení soukroméhoMezinárodní ústav pro sjednocení soukromého


právapráva (UNIDROIT) v Římě(UNIDROIT) v Římě


 Rada EvropyRada Evropy (CE) ve Štrasburku    (CE) ve Štrasburku    
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 Mezinárodní organizace práceMezinárodní organizace práce (ILO) v Ţenevě(ILO) v Ţenevě


 Světová obchodní organizaceSvětová obchodní organizace (WTO) v(WTO) v ŢenevěŢenevě


 Světová organizace duševního vlastnictvíSvětová organizace duševního vlastnictví


(WIPO/OMPI) v Ţenevě(WIPO/OMPI) v Ţenevě


 Evropská patentová organizaceEvropská patentová organizace (EPO) v Mnichově(EPO) v Mnichově


 Eurasijská patentová organizaceEurasijská patentová organizace (EAPO) v Moskvě    (EAPO) v Moskvě    
aj.aj.
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SVĚTOVÉ MEZINÁRODNÍ SVĚTOVÉ MEZINÁRODNÍ 


SMLOUVYSMLOUVY


 Spojené národySpojené národy


hard law:hard law:


1.1. Úmluva o právech dítěteÚmluva o právech dítěte (1989)(1989)


(č. 104/91 Sb.)(č. 104/91 Sb.)


2.2. Úmluva OSN o smlouvách Úmluva OSN o smlouvách 


o mezinárodní koupi zbožío mezinárodní koupi zboží (1981)(1981)


(č. 160/91 Sb.)(č. 160/91 Sb.)
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„PRÁVO NENÍ TEXT“„PRÁVO NENÍ TEXT“


 Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 


jednotným výklademjednotným výkladem:                                 :                                 


1.1. mezinárodních mezinárodních smluvsmluv


2.2. právních právních předpisůpředpisů


3.3. právních právních jednáníjednání (úkonů)(úkonů)


4.4. právních právních rozhodnutírozhodnutí; zejm. judikátů; zejm. judikátů


 Doktrinární význam světové právní vědyDoktrinární význam světové právní vědy


 právní hermeneutika  =  umění výkladu právaprávní hermeneutika  =  umění výkladu práva
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OTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMYOTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMY


 Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 


pouţíváním otevřených právních pojmůpouţíváním otevřených právních pojmů


 open concepts, open textures,open concepts, open textures, např. dobrá víranapř. dobrá víra


 generální klausule                           generální klausule                           např. např. §§ 11 o. z.11 o. z.


 překonávání odlišností soukromoprávníchpřekonávání odlišností soukromoprávních


soustav skrze soustav skrze společné právní jádrospolečné právní jádro


např. v EUnapř. v EU


 Doktrinární význam světové srovnávací Doktrinární význam světové srovnávací 


vědy soukromého práva vědy soukromého práva (komparatistiky)(komparatistiky)
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1.1. zákonodárství nemá definovatzákonodárství nemá definovat neurčité neurčité 
právní pojmy, ale ponechat jejich právní pojmy, ale ponechat jejich 
vymezení aţ na jejich vymezení aţ na jejich pouţití pouţití 


na konkrétní budoucí případ  na konkrétní budoucí případ  


2.2. judikatura nemá definovatjudikatura nemá definovat tyto pojmy, tyto pojmy, 


nýbrţ je pouţívat na konkrétní nastalý nýbrţ je pouţívat na konkrétní nastalý 


případpřípad


3.3. právní doktrína má definovatprávní doktrína má definovat tyto tyto 


pojmy vymezením jejich účelu a obsahupojmy vymezením jejich účelu a obsahu
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1.      DOBRÁ VÍRA 1.      DOBRÁ VÍRA bona fidesbona fides


 Objektivní právní Objektivní právní 


princip poctivostiprincip poctivosti


(dobra)(dobra)
a a důvěrydůvěry (víry)(víry)


 ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) 


slušnosti slušnosti 


a spolehlivosti a spolehlivosti 


 rozumnostrozumnost


 oprávněná oprávněná očekávatelnostočekávatelnost


druhýmdruhým


(oprávněný zájem)(oprávněný zájem)


 přiměřenostpřiměřenost


 spravedlivostspravedlivost


 Subjektivní duševní Subjektivní duševní 


stavstav, , 


objektivně objektivně 
zdůvodnitelného, zdůvodnitelného, 
vlastního vlastního přesvědčenípřesvědčení, , 
ţe mi patří právo nebo ţe mi patří právo nebo 


ţe jednám po právu ţe jednám po právu 


 právní skutečnostprávní skutečnost


 právní omylprávní omyl


 stav omluvitelného omylustav omluvitelného omylu


 nenezaviněná nevědomostzaviněná nevědomost
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 Treu und GlaubenTreu und Glauben
good faith and fair dealinggood faith and fair dealing
fair use (USA)fair use (USA)


 poctivé (obchodní) poctivé (obchodní) 
zvyklosti zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)(a. z., z. ochr. zn.)


 zásady poctivého zásady poctivého 
obchodního styku obchodního styku (obch. (obch. z.)z.)


 dobrá víra u smluv dobrá víra u smluv 
spotřebitelských spotřebitelských (o. z.)(o. z.)


 [[zásady socialistického zásady socialistického 
souţití, souţití, o. z. 1964o. z. 1964]]


 bezdůvodné obohacení bezdůvodné obohacení 
z nepoctivých zdrojůz nepoctivých zdrojů


 guter Glaubenguter Glauben


 dobrověrná drţba cizí dobrověrná drţba cizí 


věcivěci


 dobrověrná známková dobrověrná známková 


či doménová přihláška či doménová přihláška 


cizí nebo veřejné značky   cizí nebo veřejné značky   
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 NĚMECKONĚMECKO


 Treu und GlaubenTreu und Glauben


=  =  objektivní právní  objektivní právní  


princip dobré víryprincip dobré víry::


1.1. čestnost (poctivost), čestnost (poctivost), 
otevřenostotevřenost


2.2. věrnost, věrnost, např. zástupcenapř. zástupce


3.3. předvídatelnost druhýmpředvídatelnost druhým


4.4. zřetel na zájem druhého zřetel na zájem druhého 


(pozornost, zohlednění, (pozornost, zohlednění, 


očekávání)očekávání)


5.5. spoleh na druhou stranu spoleh na druhou stranu 


(reasonable reliance)(reasonable reliance)


 guter Glaubenguter Glauben


=  =  subjektivní dobrá subjektivní dobrá 


víravíra (právní stav)(právní stav)


např. víra držitele cizí např. víra držitele cizí 


věci v to, že mu patří  věci v to, že mu patří  
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SUBJEKTIVNÍ STAV SUBJEKTIVNÍ STAV 


DOBRÉ VÍRYDOBRÉ VÍRY
právní právní stav vlastního upřímného a pevného stav vlastního upřímného a pevného 


přesvědčenípřesvědčení o svém subjektivním právu,o svém subjektivním právu,


kupř. že mi určité označení či licence patří,kupř. že mi určité označení či licence patří,


nebo o svém jednání po právu, nebo o svém jednání po právu, 


pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných


důvodů,důvodů,


kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) 


vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,


s nímţ právní řád spojuje právní následkys nímţ právní řád spojuje právní následky


 nedostateknedostatek absolutní (legální) či relativní absolutní (legální) či relativní 
(namítací) zápisnou překážkou známkovou(namítací) zápisnou překážkou známkovou
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 FilozofickyFilozoficky o vířeo víře


=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem


(osobnostní „vrytí“)(osobnostní „vrytí“)


 pouze slepá vírapouze slepá víra
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 VÝMĚRVÝMĚR


„Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí 


a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“


Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku 


soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)
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JUDIKATURA: ochrannáJUDIKATURA: ochranná


známka MARSTALLznámka MARSTALL


„V případech zmiňovaných zákonem o ochranných „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných 


známkách je nutno vycházet z psychologického konceptuznámkách je nutno vycházet z psychologického konceptu


dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých 


okolnostech.okolnostech.


Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných 


známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje 


v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“


 jiná zápisná překáţka jiná zápisná překáţka 


rozporu s dobrými mravyrozporu s dobrými mravy
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„Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) 


není  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouzenení  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze


z vnějších okolností.“z vnějších okolností.“


Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,


čj.: 1 As 3/2008čj.: 1 As 3/2008--195195
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DŮKAZ OKOLNOSTÍ DŮKAZ OKOLNOSTÍ 


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


 Okolnosti dobrověrnostiOkolnosti dobrověrnosti::


1.1. zákonem zákonem nenezakázané chování dobrověrnéhozakázané chování dobrověrného


2.2. dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry 


objektivizací vnějších okolností, za nichţ lze objektivizací vnějších okolností, za nichţ lze 


usuzovat o dobrověrnosti                                     usuzovat o dobrověrnosti                                     


(ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání 


přihlášky ochranné známky v dobré víře)přihlášky ochranné známky v dobré víře)
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 OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


1.1. právní fikce rozumného člověkaprávní fikce rozumného člověka


srv. fikci průměrného spotřebitele, srv. fikci průměrného spotřebitele, 


fikci informovaného uživatele či fikci odborníkafikci informovaného uživatele či fikci odborníka


2.2. náleţitá opatrnost náleţitá opatrnost (dbalost, péče, starostlivost)(dbalost, péče, starostlivost)


např. nahlédnutí do veřejného rejstříkunapř. nahlédnutí do veřejného rejstříku


 věděl nebo vědět měl a mohl, věděl nebo vědět měl a mohl, 


kdo je, či není vlastníkem kdo je, či není vlastníkem 


srv. koupi zboží od nevlastníkasrv. koupi zboží od nevlastníka ((§§ 446 obch. z.)446 obch. z.)
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 Zvláštní ukazateleZvláštní ukazatele


objektivních okolnostíobjektivních okolností spekulativní spekulativní 


nebo zneuţívající registrace či uţívánínebo zneuţívající registrace či uţívání


doménového jména .eudoménového jména .eu


ve ve zlé vířezlé víře


Nř. 874/04Nř. 874/04
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 ®®
 Známková přihláška v subjektivní dobré vířeZnámková přihláška v subjektivní dobré víře::


i.i. přihlašovatel přihlašovatel nenevěděl, ţe věděl, ţe nenemá právo přihlásit si  má právo přihlásit si  


určité označení zboţí jen pro sebe (zmonopolizovat určité označení zboţí jen pro sebe (zmonopolizovat 


si je pro obchodní styk na určitém území)si je pro obchodní styk na určitém území)


nebo nebo neneměl (měl (nenebyl povinen) vědět, ţe toto právo byl povinen) vědět, ţe toto právo 


nenemá amá a


ii.ii. zároveň to objektivně ani zároveň to objektivně ani nenemohl vědětmohl vědět


((nenezaviněná zaviněná nenevědomost)vědomost)


 Známková přihláška v subjektivní zlé vířeZnámková přihláška v subjektivní zlé víře::


i.i. přihlašovatel věděl, ţe přihlašovatel věděl, ţe nenemá právo k zápisu určitého  má právo k zápisu určitého  


označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),


nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náleţitěnebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náleţitě


opatrný opatrný [[kdyby se kdyby se nenedopustil (hrubé) dopustil (hrubé) nenedbalostidbalosti]]
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 ®®
 Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovateleRelativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele


ochranné známky v době podání: ochranné známky v době podání: 


 namítatel dotčen na svých namítatel dotčen na svých právechprávech


např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním 


označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své 


osoby či zboží,osoby či zboží, cizí známkovou přihláškoucizí známkovou přihláškou mala fidemala fide


 Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod nezapsání přihlášeného označení 


 Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky 


za neza neplatnou (i platnou (i ex offo)ex offo)
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 Dobrá víraDobrá víra


bona fides, good faithbona fides, good faith


 Zlá víra Zlá víra 


mala fides, bad faithmala fides, bad faith


srv. např. právo srv. např. právo 
doménových jmendoménových jmen


 spekulativní obsazení spekulativní obsazení 
doménového jménadoménového jména


ne k vlastnímu ne k vlastnímu 


pouţívání, alepouţívání, ale


k zabránění jinémuk zabránění jinému


aţ k vydírání jinéhoaţ k vydírání jiného
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DOBRÁ VÍRA DOBRÁ VÍRA v.v. ZLÁ VÍRA ZLÁ VÍRA 


 Nezaviněná Nezaviněná 


nevědomostnevědomost


 Zaviněná nedbalostZaviněná nedbalost


 Zlý úmyslZlý úmysl
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 OPRÁVNĚNÉ OČEKÁVÁNÍOPRÁVNĚNÉ OČEKÁVÁNÍ


 Subjektivní duševní stav důvěry v něco, Subjektivní duševní stav důvěry v něco, 


co má být, nabytý chováním druhého,co má být, nabytý chováním druhého,


např. očekávání chování podle druhou stranou např. očekávání chování podle druhou stranou 


navozené vlastnosti, schopnosti či způsobilosti navozené vlastnosti, schopnosti či způsobilosti 


této strany, srv. patentového zástupce klienta, této strany, srv. patentového zástupce klienta, 


očekávání navozené vlastnosti zboží pomocí očekávání navozené vlastnosti zboží pomocí 


reklamy, očekávání poctivosti (slušnosti) druhé reklamy, očekávání poctivosti (slušnosti) druhé 


strany licenční smlouvy aj.strany licenční smlouvy aj.


srv. srv. §§ 4 z. č. 59/98 Sb., o odpov. za škodu způsobenou vadou výrob.4 z. č. 59/98 Sb., o odpov. za škodu způsobenou vadou výrob.
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2.         DOBRÉ MRAVY2.         DOBRÉ MRAVY


 Boni moresBoni mores


způsoby chování bez újmy jinému člověku,způsoby chování bez újmy jinému člověku,


zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané 


rozhodnou částí společnosti,rozhodnou částí společnosti,


s nimiţ právní řád spojuje právní následky s nimiţ právní řád spojuje právní následky 


např. negativně zápisná překážkanapř. negativně zápisná překážka


známková, překážka platnosti licenčníznámková, překážka platnosti licenční


smlouvy nebo výkonu licenčního práva smlouvy nebo výkonu licenčního práva 
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 Označení protiOznačení proti dobrým mravům:dobrým mravům:


např. pomlouvačné nebo hanobící jinou osobu např. pomlouvačné nebo hanobící jinou osobu 


nebo její zboží či zlehčující poměry jiného aj.nebo její zboží či zlehčující poměry jiného aj.


srv. veřejnou morálku                                    srv. veřejnou morálku                                    
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3.      VEŘEJNÁ MORÁLKA3.      VEŘEJNÁ MORÁLKA


 Public morality               Public morality                obecný zájemobecný zájem


obsahobsah veřejného mínění o tom, co jeveřejného mínění o tom, co je


veřejně pohoršlivé, veřejně pohoršlivé, 


např. nepoctivé, nevkusné (nechutné), např. nepoctivé, nevkusné (nechutné), 


korupční, navozující násilí nebo národní, korupční, navozující násilí nebo národní, 


rasovou či politickou nesnášenlivost aj.,rasovou či politickou nesnášenlivost aj.,


s nímţ právní řád spojuje právní následkys nímţ právní řád spojuje právní následky


např. negativně zápisná překážka užitně vzorovánapř. negativně zápisná překážka užitně vzorová


srv. veřejnou morálku vědeckou a etické kodexysrv. veřejnou morálku vědeckou a etické kodexy
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4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   


 Ordre publicOrdre public


stav věcí, stav věcí, 


vylučující či omezující nebezpečí veřejnévylučující či omezující nebezpečí veřejné


poruchyporuchy


(způsobilé ohrozit kohokoli),(způsobilé ohrozit kohokoli),


s nímţ právní řád spojuje právní následkys nímţ právní řád spojuje právní následky


např. negativně zápisná překážka známkovánapř. negativně zápisná překážka známková


či průmyslově vzorováči průmyslově vzorová


výhrada v soukromém právu mezinárodnímvýhrada v soukromém právu mezinárodním
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 ZÁPISNÁ PŘEKÁŢKA ZÁPISNÁ PŘEKÁŢKA 


ZNÁMKOVÁZNÁMKOVÁ


 Označení v rozporuOznačení v rozporu s s veřejným pořádkemveřejným pořádkem: : 


např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého 


o národ či o stát, žijícího či historického,  o národ či o stát, žijícího či historického,  


(MASARYK, HUS, KAREL IV.), (MASARYK, HUS, KAREL IV.), 


název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) 


nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, 


ČT, ČRo)ČT, ČRo)
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 PŘÍPADPŘÍPAD


LADY DIANALADY DIANA


Označení obsahující jména osob, které se určitým Označení obsahující jména osob, které se určitým 


způsobem zasadily o dění v současném světě, způsobem zasadily o dění v současném světě, 


jsou vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochrannéjsou vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochranné


známce by se příčilo veřejnému pořádku.známce by se příčilo veřejnému pořádku.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--131254 z 9. 8. 01.131254 z 9. 8. 01.
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 PŘÍPADPŘÍPAD


MONA LISA               MONA LISA               


Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého 


obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým 


mravům, mravům, 


neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani 


ústavními zásadami České republiky.ústavními zásadami České republiky.


z. č. 174/88 Sbz. č. 174/88 Sb.                                               Jakl 416..                                               Jakl 416.
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ODSTRAŇOVÁNÍ TVRDOSTIODSTRAŇOVÁNÍ TVRDOSTI


 Tvrdost Tvrdost (hardship)(hardship) práva soukroméhopráva soukromého





1.1. kontextualismuskontextualismus podle okolností případupodle okolností případu


2.2. pouţívání otevřených právních pojmů (generální pouţívání otevřených právních pojmů (generální 


klausule)klausule)


3.3. ústavně konformní výkladústavně konformní výklad


4.4. rebus sic stantibusrebus sic stantibus
smlouvasmlouva uzavřenauzavřena za konkrétního stavu s následnou                                                  za konkrétního stavu s následnou                                                  
změnou okolností změnou okolností 


 zánik závazku                   zánik závazku                   §§ 50a/3 o. z., 292/5 obch. z.50a/3 o. z., 292/5 obch. z.


 změna závazku soudem                            změna závazku soudem                            §§ 99 z. r.99 z. r.
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 Tvrdost zákona práva veřejnéhoTvrdost zákona práva veřejného





rozhodnutí na základě správního uváţenírozhodnutí na základě správního uváţení


v jednotlivé věciv jednotlivé věci


např. v individuální věci práva sociálního např. v individuální věci práva sociálního 


zabezpečenízabezpečení


z. č. 187/06 Sb., o nemocen. pojištění, aj.z. č. 187/06 Sb., o nemocen. pojištění, aj.
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NOTORIETYNOTORIETY


 Skutečnosti Skutečnosti obecně známéobecně známé, , 


které netřeba dokazovat            které netřeba dokazovat            ((§§ 122 o. s. ř.)122 o. s. ř.)


a.a. přírodní, přírodní, např. sled ročních obdobínapř. sled ročních období


b.b. společenské, společenské, např. sled dnů v týdnunapř. sled dnů v týdnu


 Zásadní nepatřičnostZásadní nepatřičnost v právu trestnímv právu trestním


 in dubio pro reoin dubio pro reo







184


SJEDNOCOVÁNÍ JUDIKATRUY  SJEDNOCOVÁNÍ JUDIKATRUY  


 Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva 


ve Štrasburkuve Štrasburku


 Nejvyšší soudNejvyšší soud v Brněv Brně


 stanoviska ke sjednocování rozhodovánístanoviska ke sjednocování rozhodování


soudů v civilních věcech    soudů v civilních věcech    


 Sb. soud. rozh. a stan.Sb. soud. rozh. a stan.
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 Soudní rozhodnutí zásadního Soudní rozhodnutí zásadního 


významu po právní stráncevýznamu po právní stránce


1.1. právní otázka zásadního významu právní otázka zásadního významu 


(pro věc (pro věc určujícíurčující))


2.2. odpověď na ni má odpověď na ni má obecný dopadobecný dopad


na všechny případy na všechny případy obdobnéobdobné povahypovahy
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EVROPEIZACE EVROPEIZACE 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Rada EvropyRada Evropy


 mezinárodní smlouvy, mezinárodní smlouvy, např. Evropská úmluva např. Evropská úmluva 


o právním postavení dětí narozených mimo manželstvío právním postavení dětí narozených mimo manželství


(1975), (1975), (č. 47/01 Sb. m. s.)(č. 47/01 Sb. m. s.)


 doporučenídoporučení


 Evropská unieEvropská unie


 prvotní prvotní zdroj: mezinárodní smlouvy zdroj: mezinárodní smlouvy 


 druhotný druhotný (odvozený)(odvozený) zdroj:zdroj:


nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučenínařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení
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PRÁVOPRÁVO


EVROPSKÉ UNIEEVROPSKÉ UNIE


1.1. bezprostřední pouţitelnostbezprostřední pouţitelnost práva EUpráva EU


2.2. aplikační přednostaplikační přednost práva EU práva EU 


před státním zákonem; srv. čl. 10 Úpřed státním zákonem; srv. čl. 10 Ú


3.3. soukromoprávní odpovědnost státusoukromoprávní odpovědnost státu


za škodu jedinci porušením práva EUza škodu jedinci porušením práva EU


4.4. bezprostřední účinekbezprostřední účinek práva EU práva EU 


v v soukromýchsoukromých i veřejných poměrech i veřejných poměrech 
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 Sjednocování soukromých práv v EUSjednocování soukromých práv v EU, , např.např.


 právo korporačníprávo korporační


1.1. evropské hospodářské zájmové sdruţení (EHZS)evropské hospodářské zájmové sdruţení (EHZS)


(nař. 1985)(nař. 1985)


2.2. evropská společnost (SE) a holdingová evropskáevropská společnost (SE) a holdingová evropská


společnost společnost (nař. 2001)(nař. 2001)


3.3. evropská druţstevní společnost evropská druţstevní společnost (nař. 2003)(nař. 2003)


 soukromé právo mezinárodnísoukromé právo mezinárodní


1.1. Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkovéÚmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové


vztahyvztahy (1980), (1980), (č. 64/06, 21/07 Sb. m. s.)(č. 64/06, 21/07 Sb. m. s.)


2.2. nařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném nařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném 


pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), 20072007
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 Slaďování soukromých práv v EUSlaďování soukromých práv v EU


 právní síla a forma cílové právní síla a forma cílové směrnicesměrnice


 jednotný trhjednotný trh €€


vč. vč. soukromoprávní ochrany spotřebitelesoukromoprávní ochrany spotřebitele


 vše, co je mimo jednotný trh,vše, co je mimo jednotný trh,


zůstává stranou EUzůstává stranou EU
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IUS COMMUNE EUROPAEMIUS COMMUNE EUROPAEM


 Evropské soukromé právoEvropské soukromé právo


 společný referenční rámecspolečný referenční rámec


 evropský zákoník smluvního práva (ECC)evropský zákoník smluvního práva (ECC)


 principy evropského smluvního práva (PECL)principy evropského smluvního práva (PECL)


 principy evropského deliktního práva (PETL)principy evropského deliktního práva (PETL)


 principy evropského práva nepřikázanéhoprincipy evropského práva nepřikázaného


jednatelství (PEL Ben. Int.)jednatelství (PEL Ben. Int.)


 principy evropského práva obchodníhoprincipy evropského práva obchodního


zastoupení, frančízy a distribučních smluv (PELzastoupení, frančízy a distribučních smluv (PEL


CAFDC)CAFDC)
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 principy evropského práva smluv o sluţbách principy evropského práva smluv o sluţbách 


(PEL SC)(PEL SC)


 principy evropského práva koupě (PELS) principy evropského práva koupě (PELS) 


 principy evropského práva zajištění (PEL Pers.principy evropského práva zajištění (PEL Pers.


Sec.)Sec.)


 společné jádro soukromého práva v Evropěspolečné jádro soukromého práva v Evropě


 evropský občanský zákoníkevropský občanský zákoník


 evropské rodinné právo  evropské rodinné právo  


== mimostátní mimostátní (odbornické)(odbornické) právo právo 


(soft law)(soft law)
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Např.:Např.:


http://www.copecl.org/http://www.copecl.org/


http://www.sgecc.net/http://www.sgecc.net/







197







198







199


6. ČÁST6. ČÁST


PRAMENYPRAMENY


ČESKÉHO OBČANSKÉHO PRÁVAČESKÉHO OBČANSKÉHO PRÁVA
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ZDROJEZDROJE


 Ústavněprávní principyÚstavněprávní principy


1.1. právního státuprávního státu


2.2. svrchovanosti zákona svrchovanosti zákona 


 Formální prameny právních noremFormální prameny právních norem


1.1. mezinárodní (mezistátní)mezinárodní (mezistátní)


2.2. nadstátní; nadstátní; srv. EUsrv. EU


3.3. vnitrostátní                                          vnitrostátní                                          
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 Formální prameny vnitrostátníFormální prameny vnitrostátní


1.1. ústavníústavní


2.2. podústavní, podústavní, např. o. z.např. o. z.


 zákonné, zákonné, např. z. o vlastnictví bytůnapř. z. o vlastnictví bytů


 podzákonné, podzákonné, např. vl. nř., vyhl.např. vl. nř., vyhl.


 psané psané (ius scripta)    (ius scripta)     


 nepsané nepsané (ius nonscripta),(ius nonscripta), např. např. zásady zásady 
spravedlnostispravedlnosti použitelné jako hmotné právopoužitelné jako hmotné právo


dle shodné vůle účastníků rozhodčího řízení,dle shodné vůle účastníků rozhodčího řízení,


dále srv. nál. ÚS Pl. ÚS 33/97, č. 30/98 Sb.dále srv. nál. ÚS Pl. ÚS 33/97, č. 30/98 Sb.
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PŮSOBNOSTPŮSOBNOST


SOUKROMOPRÁVNÍCH NOREMSOUKROMOPRÁVNÍCH NOREM


1.1. věcnávěcná


a.a. přímápřímá


b.b. analogická analogická (per analogiam legis,(per analogiam legis, §§ 853 o. z.,853 o. z.,


per analogiam iuris, per analogiam iuris, podle zásad práva)podle zásad práva)


zákon zákon případ neupravujepřípad neupravuje,, přičemţ přičemţ má být právně upravenmá být právně upraven, , 


pročeţ se pouţije zákonem upravený pročeţ se pouţije zákonem upravený případ obdobnýpřípad obdobný


2.2. časováčasová; ; srv. např. intertemporální právní normysrv. např. intertemporální právní normy


3.3. územníúzemní vč. podpovrchu a nadpovrchuvč. podpovrchu a nadpovrchu


3.3. osobníosobní vč. vč. cizincůcizinců dle dle zásady národního zacházenízásady národního zacházení; ; 


o. z. o. z. není není zvláštním zákonem soukromého právazvláštním zákonem soukromého práva


mezinárodního mezinárodního 
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SOUSTAVA SOUSTAVA 


SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁKONŮSOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁKONŮ


 ObecnostObecnost


 vlajková loď            =    o. z. vlajková loď            =    o. z. 


doprovodné lodě    =    obch. z., a. z., zák. pr. aj.doprovodné lodě    =    obch. z., a. z., zák. pr. aj.


 PodpůrnostPodpůrnost


nestanovínestanoví--li zvláštní zákon jinak, pouţije se li zvláštní zákon jinak, pouţije se podpůrněpodpůrně


o. z.o. z.


 PřednostPřednost


stanovístanoví--li zvláštní zákon jinak, pouţije se li zvláštní zákon jinak, pouţije se přednostněpřednostně


zvláštní zákonzvláštní zákon před o. z.před o. z.
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7. ČÁST7. ČÁST


OCHRANA OCHRANA 


SUBJEKTIVNÍHO SOUKROMÉHO PRÁVASUBJEKTIVNÍHO SOUKROMÉHO PRÁVA
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DRUHY OCHRANY DRUHY OCHRANY 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 SoudníSoudní


 RozhodčíRozhodčí dle dohody v majetkových dle dohody v majetkových 


sporechsporech


1.1. stálý rozhodčí soudstálý rozhodčí soud


i.i. obecný (např. RS při HK ČR a AK ČR)obecný (např. RS při HK ČR a AK ČR)


ii.ii. zvláštní (burzovní) zvláštní (burzovní) 


2.2. rozhodce rozhodce ad hocad hoc


3.3. [[finanční arbitrfinanční arbitr]], alternativně, alternativně
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 Výjimečně správní úřad:Výjimečně správní úřad:


1.1. Český telekomunikační úřadČeský telekomunikační úřad


2.2. Energetický regulační úřadEnergetický regulační úřad


3.3. Úřad pro ochranu osobních údajůÚřad pro ochranu osobních údajů


4.4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěţeÚřad pro ochranu hospodářské soutěţe


5.5. Úřad průmyslového vlastnictvíÚřad průmyslového vlastnictví


6.6. Stavební úřadyStavební úřady


 Svépomocná ochranaSvépomocná ochrana
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PRÁVNÍ OCHRANA PRÁVNÍ OCHRANA 


POKOJNÉHO STAVUPOKOJNÉHO STAVU


 Mimosoudní pravomoc                          Mimosoudní pravomoc                          §§ 5 o. z.5 o. z.


 OÚ obce s rozšířenou působností OÚ obce s rozšířenou působností 


ve věcive věci právní ochrany právní ochrany pokojného stavupokojného stavu


 ochrana subjektivního práva,ochrana subjektivního práva,


např. práva nájemního, práva např. práva nájemního, práva 


sousedskéhosousedského


srv. přestupek proti občanskému soužitísrv. přestupek proti občanskému soužití
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PÍSEMNICTVÍPÍSEMNICTVÍ


Rouček, Fr. Rouček, Fr. –– Sedláček, Jar. et al.:Sedláček, Jar. et al.:


Komentář k československému obecnémuKomentář k československému obecnému


zákoníku občanskému a občanské právozákoníku občanskému a občanské právo


platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.


1. vyd. Praha: V. Linhart 1935 1. vyd. Praha: V. Linhart 1935 -- 1937, sv. 1 1937, sv. 1 -- 6.6.


2. vyd. Praha: Codex Bohemia 1997 2. vyd. Praha: Codex Bohemia 1997 -- 1998, sv. 1 1998, sv. 1 -- 6.6.
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Gaius, Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách. BrnoUčebnice práva ve čtyřech knihách. Brno


1999.1999.33


Justiniánske inštitúcie. BratislavaJustiniánske inštitúcie. Bratislava 2000. 2000. 


Kincl, Kincl, Dicta et regulae iuris aneb právnickéDicta et regulae iuris aneb právnické


mudrosloví latinské. Praha 1990.mudrosloví latinské. Praha 1990.


Rebro, Rebro, Latinské právnické výrazy a výroky. Praha Latinské právnické výrazy a výroky. Praha 


1999.1999.
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Kadeřávek,Kadeřávek, Zákon přirozený základem Zákon přirozený základem 


zákonodárství lidského. Praha 1896.zákonodárství lidského. Praha 1896.


Pawlowský,Pawlowský, Wýkladowé přirozeného práva. Praha Wýkladowé přirozeného práva. Praha 


1801.1801.
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Eliáš/Zuklínová,Eliáš/Zuklínová, Principy a východiska nového kodexuPrincipy a východiska nového kodexu


soukromého práva. Praha 2001.soukromého práva. Praha 2001.


DCRF, první stupeň na cestě k Evropskému zákoníku soukromého DCRF, první stupeň na cestě k Evropskému zákoníku soukromého 


práva. Karlovar. práv. rev. 2008/2.práva. Karlovar. práv. rev. 2008/2.


Dnistrjanský, Dnistrjanský, Základy moderního práva soukromého. Praha 1928.Základy moderního práva soukromého. Praha 1928.


Hurdík,Hurdík, Dobrá víra. Právník 2007/5. Institucionální pilíře soukromého Dobrá víra. Právník 2007/5. Institucionální pilíře soukromého 


práva v dynamice vývoje společnosti. Praha 2007.práva v dynamice vývoje společnosti. Praha 2007.


Jančo,Jančo, Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku. Práv. Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku. Práv. 


obzor 2009/1.obzor 2009/1.


Jurčová,Jurčová, Európsky občiansky zákonník (ECC). Práv. obz. 2005/6. „The Európsky občiansky zákonník (ECC). Práv. obz. 2005/6. „The 


Common Frame of Reference (CFR)“ Common Frame of Reference (CFR)“ –– perspektívny zdroj na ceste perspektívny zdroj na ceste 


k rekodifikácii občianskeho práva. Práv. obz. 2006/3. k rekodifikácii občianskeho práva. Práv. obz. 2006/3. 


Krčmář,Krčmář, Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. PrahaPrávo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Praha


1936.1936.33
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Luby,Luby, Slovenské všeobecné súkromné právo. Bratislava 1941/1. VýberSlovenské všeobecné súkromné právo. Bratislava 1941/1. Výber


z diela a myšlienok. Bratislava 1998.z diela a myšlienok. Bratislava 1998.


Základy všeobecného súkromného práva. Šamorín 2002.Základy všeobecného súkromného práva. Šamorín 2002.33


Sedláček,Sedláček, Občanské právo československé. Všeobecné nauky. BrnoObčanské právo československé. Všeobecné nauky. Brno


1931.1931.


Svoboda,Svoboda, Ethické a sociální základy práva občanského. Praha. B. r.Ethické a sociální základy práva občanského. Praha. B. r.


(1922). Ideové základy občanského práva. Praha 1936.(1922). Ideové základy občanského práva. Praha 1936.


Švidroň,Švidroň, Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva. Práv.Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva. Práv.


obzor 2007/1. Mravné dimenzie občianskeho práva. obzor 2007/1. Mravné dimenzie občianskeho práva. 


In: In: Hurdík/Fiala/Selucká,Hurdík/Fiala/Selucká, Tradice a inovace v občanském právu. BrnoTradice a inovace v občanském právu. Brno


2007.2007.


Telec,Telec, Osobnostní rozměr občanského práva. (Vyjde).Osobnostní rozměr občanského práva. (Vyjde).


Tilsch,Tilsch, Občanské právo. Část všeobecná. Praha 1925.Občanské právo. Část všeobecná. Praha 1925.3
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Pouţité snímky:Pouţité snímky:


Atelier Nouvelles Images, SiAtelier Nouvelles Images, Sièèges de designers.ges de designers.


Lombreuil 2000.Lombreuil 2000.


Hesemann/Tóthová,Hesemann/Tóthová, Záhadné kruhy v obilí. Praha. B. r.Záhadné kruhy v obilí. Praha. B. r.22


Pringleová,Pringleová, Kruhy v obilí. Největší záhada moderní doby.Kruhy v obilí. Největší záhada moderní doby.


Praha 2001.Praha 2001.
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Sloní ostrov, Siamský záliv, Thajsko 2549 (2006)Sloní ostrov, Siamský záliv, Thajsko 2549 (2006)


Fryšava pod Ţákovou horou, Morava, Česko 2006Fryšava pod Ţákovou horou, Morava, Česko 2006


Libavá, Morava, Česko 2006Libavá, Morava, Česko 2006


Mariánské údolí v Líšni, Brno, Morava, Česko 2007Mariánské údolí v Líšni, Brno, Morava, Česko 2007


Shanzu Beach, severně od Mombasy, Keňa 2007Shanzu Beach, severně od Mombasy, Keňa 2007


Palác lidských práv, Štrasburk, Alsasko, Franice 2008Palác lidských práv, Štrasburk, Alsasko, Franice 2008


Villa Aldobrandini, Unidroit, Kvirinál, Řím, Itálie 2002Villa Aldobrandini, Unidroit, Kvirinál, Řím, Itálie 2002


Soudní dvůr EU, Lucemburk 2009Soudní dvůr EU, Lucemburk 2009
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Evropský parlament, Štrasburk, Alsasko, Franice 2008Evropský parlament, Štrasburk, Alsasko, Franice 2008


Kačina, Čechy, Česko 2006Kačina, Čechy, Česko 2006


Hraniční zámeček Hlohovec, Morava, Česko 2007Hraniční zámeček Hlohovec, Morava, Česko 2007


Korfu (Kerkyra), Řecko 2007Korfu (Kerkyra), Řecko 2007


Sovinec, Morava, Česko 2005Sovinec, Morava, Česko 2005
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A JEHO STÁTNÍ OCHRANAA JEHO STÁTNÍ OCHRANA
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 2.1 (2010)verze 2.1 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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PŘEHLED TÉMATUPŘEHLED TÉMATU


1.1. přirozené právo osobnostnípřirozené právo osobnostní


2.2. státoprávní stanovení způsobu výkonustátoprávní stanovení způsobu výkonu


a ochrany a ochrany 


3.3. druhy osobnostních práv, práva lidí druhy osobnostních práv, práva lidí 


a právnických osoba právnických osob


3.3. chráněné statky osobnostníchráněné statky osobnostní


4.4. souhlas nebo zákonná licencesouhlas nebo zákonná licence


5.5. nároky z osobnostního právanároky z osobnostního práva


6.6. ochrana osobních údajů a soukromé právo ochrana osobních údajů a soukromé právo 
mediálnímediální
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PŘÍKLAD 1:PŘÍKLAD 1:


Tvář na obálceTvář na obálce


Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj 


fotografický portrét. 


Fotograf jej bez jejího vědomí následně 


pouţil ve svém návrhu kniţní obálky 


dívčího románu o nešikovném děvčeti.


Nakladatel knihu s touto obálkou vydal.
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PŘÍKLAD 2:PŘÍKLAD 2:


SterilizaceSterilizace


Ţena z pocitu marnosti záhy po opakovanémŢena z pocitu marnosti záhy po opakovaném


porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas 


se svou sterilizací a podrobila se lékařskémuse svou sterilizací a podrobila se lékařskému


zákroku. zákroku. 


Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala,Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala,


bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem 


a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala. a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala. 


O alternativním řešení nebyla informována.O alternativním řešení nebyla informována.
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PŘÍKLAD 3:PŘÍKLAD 3:


Ministr v koupelněMinistr v koupelně


Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu.Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu.


Novinář s teleobjektivem přes okenní ţaluzii Novinář s teleobjektivem přes okenní ţaluzii 


fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, 


jak se chystá ke koupeli ve vaně. jak se chystá ke koupeli ve vaně. 


Při zvětšení a výřezu snímku byl ministrPři zvětšení a výřezu snímku byl ministr


rozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinářrozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinář


nabídl redakci bulvárního deníku Třesk nabídl redakci bulvárního deníku Třesk 


za značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětíza značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětí


vydal na titulní straně.  vydal na titulní straně.  
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ


A A 


O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH 


ZÁKLADECHZÁKLADECH
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SMYSLSMYSL


 Výchova k úctě k přirozené důstojnosti


lidské bytosti


 Ochrana důstojnosti a identity lidské


bytosti a identity právnické osoby
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KTERÁ PRÁVA JSOU KTERÁ PRÁVA JSOU 


PŘIROZENÁ?PŘIROZENÁ?


 Práva vrozenáPráva vrozená (angeborne Rechte),(angeborne Rechte), §§ 16 ABGB16 ABGB


ipso factoipso facto z povahy osobnosti (ABGB)z povahy osobnosti (ABGB)


1.1. přirozená práva osobnostnípřirozená práva osobnostní


např. např. přirozené právo žít;přirozené právo žít; ţijeme bez ohledu na ţijeme bez ohledu na 


stát, kmen, rod, církev aj. společenské autoritystát, kmen, rod, církev aj. společenské autority


2.2. jinájiná práva přirozené povahypráva přirozené povahy





 Práva nabyvatelná Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte),(erwerbliche Rechte), §§ 18 ABGB18 ABGB
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USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 


PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV


 NeNezadatelné zadatelné nabytínabytí přirozených práv přirozených práv 


 NeNezadatelná zadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv


 StátemStátem upravený upravený výkonvýkon přirozených právpřirozených práv


 StátemStátem přiznaná přiznaná ochranaochrana přirozených přirozených 
práv práv 
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LEGISLATIVNĚ LEGISLATIVNĚ 


POLITICKÝ ÚČELPOLITICKÝ ÚČEL


 Stát zákonem stanovíStát zákonem stanoví::


1.1. způsob způsob výkonuvýkonu přirozeného práva přirozeného práva 


osobnostního, osobnostního, např. svolením k zásahunapř. svolením k zásahu


2.2. právní právní ochranu ochranu přirozeného práva přirozeného práva 


osobnostního, osobnostního, viz soudně vymahatelné viz soudně vymahatelné 


nároky nároky 
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ZÁSADYZÁSADY


1.1. v pochybnostech ve prospěch ţivotav pochybnostech ve prospěch ţivota


(zásada (zásada pro vitae, for life)pro vitae, for life)


2.2. přednost lidské bytostipřednost lidské bytosti před zájmy před zájmy 


společnosti nebo vědyspolečnosti nebo vědy


3.3. nedotknutelnost nedotknutelnost osobnostiosobnosti


4.4. odvolatelnost odvolatelnost svolenísvolení


5.5. zákaz těţení finančníhozákaz těţení finančního prospěchu z lidského prospěchu z lidského 


tělatěla


6.6. pietnípietní ochranaochrana
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Z DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍZ DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍ


1811            1811            rakouskýrakouský ABGBABGB


1926            čs. autorský zákon1926            čs. autorský zákon::


právo k podobizně, ochranaprávo k podobizně, ochrana


korespondence, deníků aj. písemnostíkorespondence, deníků aj. písemností


osobní povahyosobní povahy


1950            1950            čs.čs. obč. zák.obč. zák.


1964            1964            čs.čs. obč. zák.obč. zák.


1991            1991            čs.čs. LZPSLZPS


1997   1997   Úmluva o lidských právech a biomedicíněÚmluva o lidských právech a biomedicíně
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ÚSTAVNÍ ZÁKLADY      ÚSTAVNÍ ZÁKLADY      


 Právo na ţivotPrávo na ţivot


 Nedotknutelnost osobyNedotknutelnost osoby a jejího a jejího 


soukromísoukromí


 ZákazZákaz mučení, krutého, poniţujícího,mučení, krutého, poniţujícího,


nelidského nebo poniţujícího zacházení nelidského nebo poniţujícího zacházení 


nebo trestunebo trestu


 Zaručení Zaručení osobní svobodyosobní svobody


 Zákaz nucenýchZákaz nucených prací nebo sluţebprací nebo sluţeb
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 Právo na zachování Právo na zachování lidské důstojnostilidské důstojnosti,  ,  


osobní cti, dobré pověsti a ochranu jménaosobní cti, dobré pověsti a ochranu jména


 Zákaz neoprávněného zasahování Zákaz neoprávněného zasahování 


do do soukroméhosoukromého a a rodinného ţivotarodinného ţivota


 Ochrana před neoprávněným Ochrana před neoprávněným zneuţívánímzneuţíváním


údajůúdajů o své osoběo své osobě


čl. 6 čl. 6 –– 10 LZPS10 LZPS
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MEZINÁRODNÍ ZÁKLADYMEZINÁRODNÍ ZÁKLADY


 Spojené národy Spojené národy v New Yorku:v New Yorku:


1.1. Všeobecná deklarace lidských právVšeobecná deklarace lidských práv


(1948)(1948)


2.2. Úmluva o otroctvíÚmluva o otroctví (1926), (1926), č. 165/30 Sb. z. a n.č. 165/30 Sb. z. a n.


3.3. Mezinárodní úmluva o odstranění Mezinárodní úmluva o odstranění 


všech forem rasové diskriminace všech forem rasové diskriminace 


(1966),(1966), č. 95/74 Sb.č. 95/74 Sb.
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4.4. Mezinárodní paktMezinárodní pakt o občanských o občanských 


a politických právecha politických právech (1966), (1966), č. 120/76  Sb.,č. 120/76  Sb.,


Opční protokol (1966), Opční protokol (1966), č. 169/91 Sb.č. 169/91 Sb.


5.5. Mezinárodní pakt o hospodářských, Mezinárodní pakt o hospodářských, 


sociálních a kulturních právechsociálních a kulturních právech


(1966), (1966), č. 120/76 Sb.č. 120/76 Sb.
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6.6. Úmluva o odstranění všech forem Úmluva o odstranění všech forem 


diskriminace ţendiskriminace ţen (1979), (1979), č. 62/87 Sb.č. 62/87 Sb.


7.7. Úmluva proti mučení a jinému krutému, Úmluva proti mučení a jinému krutému, 


nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo 


trestánítrestání (1984), (1984), č. 143/88 Sb.č. 143/88 Sb.


8.8. Úmluva o právech dítěteÚmluva o právech dítěte (1989), (1989), č. 104/91 Sb.č. 104/91 Sb.


9.9. Úmluva o právech osob se zdravotním Úmluva o právech osob se zdravotním 


postiţenímpostiţením (2006), (2006), č. 10/10 Sb. m. s.č. 10/10 Sb. m. s.
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 Světová zdravotnická organizaceSvětová zdravotnická organizace


v Ţenevěv Ţenevě


1.1. Ústava Světové zdravotnické organizace Ústava Světové zdravotnické organizace 


(1946), (1946), č. 189/48 Sb.č. 189/48 Sb.
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 Rada EvropyRada Evropy ve Štrasburku:ve Štrasburku:


1.1. Úmluva na ochranu lidských práv Úmluva na ochranu lidských práv 


a základních svoboda základních svobod (1950), (1950), č. 209/92 Sb.č. 209/92 Sb.


2.2. Protokoly k úmluvěProtokoly k úmluvě


3.3. Úmluva o ochraně osob se zřetelem Úmluva o ochraně osob se zřetelem 


na automatizované zpracování datna automatizované zpracování dat (1981)(1981)
č. 115/01 Sb. m. s. č. 115/01 Sb. m. s. 







34





4.4. Evropská úmluva o zabránění mučení Evropská úmluva o zabránění mučení 


a nelidskému či poniţujícímu a nelidskému či poniţujícímu 


zacházení nebo trestánízacházení nebo trestání (1987), (1987), č. 9/96 Sb.č. 9/96 Sb.


5.5. Rámcová úmluva o ochraně národnostních Rámcová úmluva o ochraně národnostních 


menšinmenšin (1995), (1995), č. 96/98 Sb.č. 96/98 Sb.
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6.6. Úmluva na ochranu lidských práv Úmluva na ochranu lidských práv 


a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 


s aplikací biologie a medicíny: Úmluva   s aplikací biologie a medicíny: Úmluva   
o lidských právech a biomedicíněo lidských právech a biomedicíně (1997) (1997) 
č. 96/01 Sb. m. s.č. 96/01 Sb. m. s.


7.7. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu 


lidských práv a důstojnosti lidské bytostilidských práv a důstojnosti lidské bytosti


v souvislosti s aplikací biologie a medicíny v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 


o zákazu klonování lidských bytostío zákazu klonování lidských bytostí (1998)(1998)
č. 97/01 Sb. m. s.č. 97/01 Sb. m. s.
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 Mezinárodní organizace práceMezinárodní organizace práce


v Ţenevě:v Ţenevě:


1.1. Úmluva o nucené nebo povinné práciÚmluva o nucené nebo povinné práci


(1930), č. 29, (1930), č. 29, č. 506/90 Sb.č. 506/90 Sb.


2.2. Úmluva týkající se odstranění nucenéÚmluva týkající se odstranění nucené prácepráce


(1957), č. 105, (1957), č. 105, č. 231/98 Sb.č. 231/98 Sb.


3.3. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání Úmluva o diskriminaci (zaměstnání 


a povolání)a povolání), (1958), č. 111, , (1958), č. 111, č. 465/90 Sb.č. 465/90 Sb.
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PRAMENYPRAMENY


 Český právní řádČeský právní řád


1.1. ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvyratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy


2.2. §§ 11 an., 11 an., §§ 19b obč. zák.19b obč. zák.


3.3. jiné zákonyjiné zákony, např. , např. §§ 11 a. z., zák. o ochraně 11 a. z., zák. o ochraně 


osobních údajů, tisk. zák., zák. o provozování osobních údajů, tisk. zák., zák. o provozování 


rozhlasového a televizního vysílánírozhlasového a televizního vysílání


4.4. nepsané prameny nepsané prameny (ius non scripta)(ius non scripta)
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2. ČÁST2. ČÁST


OSOBNOST ČLOVĚKAOSOBNOST ČLOVĚKA
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OSOBNOST              OSOBNOST              


 Přirozená osobnost člověkaPřirozená osobnost člověka


=  ke štěstí zacílený trvalý =  ke štěstí zacílený trvalý ţivoucíţivoucí duchovní,duchovní,


duševní a tělesný celek obsahující jedinečné  duševní a tělesný celek obsahující jedinečné  


(individuální) (individuální) jájá (duchovní jádro), integrující(duchovní jádro), integrující


duchovní, duševní a tělesná duchovní, duševní a tělesná proţitíproţití, stavy , stavy 


a činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetněa činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetně


nadání, sklonů, dědičných zátěţínadání, sklonů, dědičných zátěţí


a zkušeností či jiných vrozených neboa zkušeností či jiných vrozených nebo


nabytých vloh za účelem vlastního vývinunabytých vloh za účelem vlastního vývinu
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 Obezřetná trojsloţkovost Obezřetná trojsloţkovost 


1.1. duch duch (Geist)(Geist)


2.2. duše duše (Seele)(Seele)


3.3. tělo   tělo   (K(Köörper)rper)



 Méně obezřetná dvousloţkovostMéně obezřetná dvousloţkovost


(jen duše a tělo)(jen duše a tělo) nebo  ještě méně nebo  ještě méně 
obezřetná jednosloţkovost obezřetná jednosloţkovost (jen tělo)(jen tělo)
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),


duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který jiduchovně pramení mimo sféru právního řádu, který ji


pouze uznává (aprobuje) jako právně významnoupouze uznává (aprobuje) jako právně významnou


(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými


vlastními zákonnými prostředky.vlastními zákonnými prostředky.


Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007
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 Význam osobnostiVýznam osobnosti


 odpovědně svobodné zrání jedince odpovědně svobodné zrání jedince 


v lidském společenství s ohledem na bliţního v lidském společenství s ohledem na bliţního 





marxistickomarxisticko--leninská filozofie leninská filozofie 


=  člověk jako průsečík společenských vztahů =  člověk jako průsečík společenských vztahů 


(a právních vztahů jako jejich formy)   (a právních vztahů jako jejich formy)   


 marxistickomarxisticko--leninská teorie socialistického leninská teorie socialistického 


občanského práva                         občanského práva                         
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 Právnická osobaPrávnická osoba


=  právní smyšlenka (fikce) osoby =  právní smyšlenka (fikce) osoby 


=  právně smyšlená právní osobnost=  právně smyšlená právní osobnost
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3. ČÁST3. ČÁST


POVAHAPOVAHA


PRÁVA OSOBNOSTNÍHOPRÁVA OSOBNOSTNÍHO
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SOUSTAVASOUSTAVA


 Osobnostní práva lidíOsobnostní práva lidí


1.1. stránky osobnostistránky osobnosti


2.2. projevy osobní povahyprojevy osobní povahy


§§ 11 an. o. z., a. z. aj.11 an. o. z., a. z. aj.


 Osobní práva Osobní práva 
právnických osobprávnických osob


1.1. názevnázev


2.2. dobrá pověstdobrá pověst


3.3. [[jiné statkyjiné statky]]


např. vnitřní věcinapř. vnitřní věci


či právní život či právní život 


(existence)(existence)


§§ 19b o. z. 19b o. z. 
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POVAHA PRÁVAPOVAHA PRÁVA


 Absolutní osobní právo osobnostníAbsolutní osobní právo osobnostní


 působí působí ex legeex lege a  a  erga omnes erga omnes 


 zaniká smrtízaniká smrtí


 nepřevoditelnénepřevoditelné::


nejde o disponibilní majeteknejde o disponibilní majetek


 nenepřecházípřechází ani na dědice neboani na dědice nebo


jiného právního nástupce jiného právního nástupce 
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 Právo soudcovskéPrávo soudcovské


 soudcovské skutkové podstatysoudcovské skutkové podstaty


§§ 11 o. z.  11 o. z.  


=   pozitivní generální klausule=   pozitivní generální klausule


srv. právo proti nekalé soutěži aj.srv. právo proti nekalé soutěži aj.
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VÝZNAMVÝZNAM


 Osobnostní právo Osobnostní právo 


člověkačlověka


1.1. před narozenímpřed narozením


2.2. po narozenípo narození


3.3. po smrtipo smrti


 Osobní právo Osobní právo 


právnické osobyprávnické osoby


1.1. za právního ţivota za právního ţivota 


(existence)(existence)
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OSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍOSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍ


 Obecné ochranné právo kaţdéhoObecné ochranné právo kaţdého


 Zvláštní ochranná právaZvláštní ochranná práva ((tvůrčítvůrčí))


(osobní práva (osobní práva kaţdého tvůrcekaţdého tvůrce))


1.1. osobnostní právo osobnostní právo autorskéautorské


2.2. osobnostní právo osobnostní právo výkonných umělcůvýkonných umělců


3.3. osobnostní právo osobnostní právo vynálezcůvynálezců aj. původců aj. původců 


technických výtvorůtechnických výtvorů
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OSOBNOSTNÍ OSOBNOSTNÍ 


PRÁVO AUTORSKÉ  PRÁVO AUTORSKÉ  


1.1. právo rozhodnout o zveřejnění svého dílaprávo rozhodnout o zveřejnění svého díla


2.2. právo osobovat si autorstvíprávo osobovat si autorství
vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství 


uvedeno při zveřejnění dílauvedeno při zveřejnění díla


3.3. právo na nedotknutelnost dílaprávo na nedotknutelnost díla
i.i. právo svolit ke změně nebo jinému právo svolit ke změně nebo jinému zásahuzásahu


ii.ii. právo proti právo proti sníţení hodnotysníţení hodnoty díla při jeho uţitídíla při jeho uţití


iii.iii. právo autorského právo autorského dohledudohledu nad uţitím díla způsobem nad uţitím díla způsobem 


nesniţujícím hodnotu dílanesniţujícím hodnotu díla


iv.iv. jiné právo na nedotknutelnost dílajiné právo na nedotknutelnost díla
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OSOBNOSTNÍOSOBNOSTNÍ


PRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮPRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮ


1.1. právo rozhodnout o právo rozhodnout o zveřejněnízveřejnění svého svého 


uměleckého výkonuuměleckého výkonu


2.2. zásadně právo rozhodnout, zda a jak má zásadně právo rozhodnout, zda a jak má 


být být uvedeno jménouvedeno jméno při zveřejnění při zveřejnění 


a dalším uţití výkonu a dalším uţití výkonu 


3.3. právo právo proti změněproti změně uměleckého výkonu uměleckého výkonu 


na újmu jeho pověstina újmu jeho pověsti
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OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ 


TECHNICKÝCH VÝTVORŮTECHNICKÝCH VÝTVORŮ


1.1. právo právo osobovatosobovat si vynálezectví nebo si vynálezectví nebo 


jiné původcovstvíjiné původcovství


2.2. právo na právo na označení označení vynálezectví nebo vynálezectví nebo 


jiného původcovství, jiného původcovství, viz např. zápis viz např. zápis 


vynálezce (původce) do patentového vynálezce (původce) do patentového 


rejstříkurejstříku
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4. ČÁST4. ČÁST


CHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍCHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍ
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CHRÁNĚNÉ STATKY VŮBECCHRÁNĚNÉ STATKY VŮBEC


1.1. příroda a ţivotní prostředípříroda a ţivotní prostředí


2.2. lidská osobnostlidská osobnost


3.3. výtvorvýtvor


4.4. lidské tělolidské tělo


5.5. zvířezvíře


6.6. věcvěc
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1.1. stránky přirozené osobnostistránky přirozené osobnosti člověkačlověka


např. život, jméno nebo zdraví aj.např. život, jméno nebo zdraví aj.


2.2. stránky osobystránky osoby právnické osobyprávnické osoby


např. jméno, dobrá pověstnapř. jméno, dobrá pověst


3.3. projevy osobní povahyprojevy osobní povahy


i.i. obecnéobecné, , např. dopis, hlasový záznamnapř. dopis, hlasový záznam


ii.ii. tvůrčítvůrčí, , např. literární dílonapř. literární dílo
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST


1.1. lidské bytostilidské bytosti


2.2. stránek osobnosti vč. soukromístránek osobnosti vč. soukromí


3.3. uměleckých nebo vědeckých uměleckých nebo vědeckých 


výtvorů:výtvorů:


i.i. autorských dělautorských děl


ii.ii. uměleckých výkonůuměleckých výkonů
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1.                  ŢIVOT1.                  ŢIVOT


Vše ve Vesmíru je živé Vše ve Vesmíru je živé 


(podle svého druhu)(podle svého druhu)


 Přirozený zákon ţivotaPřirozený zákon ţivota


1.1. zákaz zabití zákaz zabití vč. zákazu trestu smrtivč. zákazu trestu smrti


2.2. zákaz útrap zákaz útrap duševních nebo fyzickýchduševních nebo fyzických
vč. zákazu mučení aj. nelidského vč. zákazu mučení aj. nelidského 
zacházenízacházení


3.3. zákaz zasahovánízákaz zasahování do cizího ţivotado cizího ţivota
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 Vrozené právo kaţdé lidské bytosti na ţivotVrozené právo kaţdé lidské bytosti na ţivot
čl. 6 čl. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politickýchMezinárodního paktu o občanských a politických


právechprávech (1966), (1966), (č. 120/76 Sb.)(č. 120/76 Sb.)


 Přirozené právo dítěte Přirozené právo dítěte  na ţivotna ţivot
uznané čl. 6 (1) uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěteÚmluvy o právech dítěte (1989) (1989) 
(č. 104/91 Sb.)(č. 104/91 Sb.)


 Právo na respektování svého ţivota Právo na respektování svého ţivota 


od okamţiku početíod okamţiku početí
čl. 4 čl. 4 Americké úmluvy o lidských právech (Pakt ze SanAmerické úmluvy o lidských právech (Pakt ze San


José, José, 1969)1969)
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 Právo počatého dítěte na ţivot od početíPrávo počatého dítěte na ţivot od početí


 člověk člověk od početíod početí podmíněnýmpodmíněným subjektem subjektem 


práva (pod podmínkou, narodípráva (pod podmínkou, narodí--li se ţivý) li se ţivý) 


=  =  civilní status podmíněnýcivilní status podmíněný


 člověk člověk od narození nepodmíněnýmod narození nepodmíněným subjektem subjektem 


právapráva


=  =  civilní status civilní status 
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 „Lidský život je hoden ochrany „Lidský život je hoden ochrany 


již před narozením“již před narozením“


čl. 6/1 věta druhá LZPSčl. 6/1 věta druhá LZPS


 Deklarace práv počatého dítěteDeklarace práv počatého dítěte


politický akt, politický akt, Praha 1999Praha 1999
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2.                JMÉNO2.                JMÉNO


1.1. jméno a příjmení člověkajméno a příjmení člověka


vč. zdvojeného nebo změněného jména vč. zdvojeného nebo změněného jména 


nebo příjmení, rodného příjmení, jménanebo příjmení, rodného příjmení, jména


po otci po otci ((отчествоотчество), ), přídomkupřídomku


2.2. umělecké jménoumělecké jméno (pseudonym)(pseudonym)


vč. společného uměleckého jménavč. společného uměleckého jména


3.3. umělecká značkaumělecká značka


4.4. přezdívkapřezdívka


5.5. jiné krycí jménojiné krycí jméno k utajení totoţnosti, k utajení totoţnosti, 
např. svědka, policejního agenta např. svědka, policejního agenta dledle tr. ř.tr. ř.
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6.6. doménové jméno doménové jméno v elektronické komunikaciv elektronické komunikaci


7.7. společné jménospolečné jméno sdruţených stran, sdruţených stran, např. např. 


členů uměleckého tělesa, sdružených členů uměleckého tělesa, sdružených 


podnikatelů, stran konsorcia podnikatelů, stran konsorcia 


8.8. obchodní jméno obchodní jméno (označení), (označení), např. advokáta, např. advokáta, 


lékaře v soukromé praxilékaře v soukromé praxi


9.9. název právnickénázev právnické osobyosoby


10.10. obchodní firmaobchodní firma, , viz podnikatel zapsaný viz podnikatel zapsaný 


v obchodním rejstříkuv obchodním rejstříku
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 NEBEZPEČÍ ZÁMĚNYNEBEZPEČÍ ZÁMĚNY


 Delikt Delikt 


autorskoprávníautorskoprávní


nebezpečí záměny nebezpečí záměny 


děl literárních, jiných děl literárních, jiných 


uměleckých či uměleckých či 


vědeckýchvědeckých


 Delikt Delikt 


soutěţněprávnísoutěţněprávní


vyvolání nebezpečí vyvolání nebezpečí 


záměny … v záměny … v 


příslušných příslušných 


zákaznických kruzíchzákaznických kruzích
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:


Signatura malíře MuchySignatura malíře Muchy


Signatura autora může být ochrannou známkou,Signatura autora může být ochrannou známkou,


jelikož ochrana této je právem osobnostním, jelikož ochrana této je právem osobnostním, 


které nepřechází na dědice. které nepřechází na dědice. 


Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby 


dědici autorského práva.dědici autorského práva.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--76431 z 13. 2. 0276431 z 13. 2. 02
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 Jméno Jméno individuální individuální  společnéspolečné


 Jméno Jméno pravé pravé  krycíkrycí


 Jméno Jméno zapisovatelnézapisovatelné  nezapisovatelnénezapisovatelné


úředněúředně např. v knize narození, obchodním např. v knize narození, obchodním 


rejstříku, seznamu advokátů rejstříku, seznamu advokátů 


aj.aj.
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ZAPISOVATELNÁ JMÉNAZAPISOVATELNÁ JMÉNA


 Právní věci osobního stavuPrávní věci osobního stavu


(statusové)(statusové)


1.1. Matriční úřad Matriční úřad 


zák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmenízák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmení


2.2. Rejstříkový soudRejstříkový soud


např. obch. zák.např. obch. zák.
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 jméno jméno přirozenépřirozené jméno jinéjméno jiné


např. Jan                   např. jménonapř. Jan                   např. jméno


rodové či obchodnírodové či obchodní
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3.              ZDRAVÍ3.              ZDRAVÍ


 Základní právo těšiti se zdravíZákladní právo těšiti se zdraví


v nejvyšším stupni, jehoţ lze dosícív nejvyšším stupni, jehoţ lze dosící


preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946), preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946), 


č. 189/48 Sb.č. 189/48 Sb.


 Právo kaţdého na dosaţení nejvýše  Právo kaţdého na dosaţení nejvýše  


dosaţitelné úrovnědosaţitelné úrovně fyzického a duševního fyzického a duševního 


zdravízdraví


čl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právechčl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právech


(1966), č. 120/76 Sb.(1966), č. 120/76 Sb.
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PRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍPRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍ


„Zdraví je stav úplného blaha tělesného, duševního 


a sociálního a nezáleží jen v tom, že není nemoci 


neb neduhu.“


preambule Ústavy Světové zdravotnické 


organizace, (1946),                (č. 189/48 Sb.)
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 Příkaz zdravého pracovního aj. ţivotníhoPříkaz zdravého pracovního aj. ţivotního


prostředíprostředí


 Zákaz poškození zdravíZákaz poškození zdraví


 deliktní deliktní závazekzávazek nahrazovacínahrazovací (reparační)(reparační)


nebo nebo zadostiučiňovací zadostiučiňovací (satisfakční)(satisfakční)
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST


LIDSKÉ BYTOSTILIDSKÉ BYTOSTI


 NadřazenostNadřazenost (primacy)(primacy) lidské bytosti  lidské bytosti  


zájmům společnosti nebo vědyzájmům společnosti nebo vědy


=  zásada občanského práva=  zásada občanského práva


čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíněčl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně


 Lidská integritaLidská integrita


1.1. duchovníduchovní


2.2. duševníduševní


3.3. tělesnátělesná
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SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉSOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ


 SoukroméSoukromé právoprávo zdravotnízdravotní


viz soukromoprávní ochrana integrity viz soukromoprávní ochrana integrity 


lidské bytosti, soukromé zdravotnílidské bytosti, soukromé zdravotní


pojištěnípojištění


 Veřejné Veřejné právoprávo zdravotnickézdravotnické


např. registrace zdravotnických zařízení,např. registrace zdravotnických zařízení,


veřejné zdravotní pojištěníveřejné zdravotní pojištění
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PRÁVA PACIENTAPRÁVA PACIENTA


1.1. právo na informace o účelu a povaze právo na informace o účelu a povaze 
zdravotní péče a o výkonu, důsledcích, zdravotní péče a o výkonu, důsledcích, 
alternativách a rizicíchalternativách a rizicích


2.2. právo na informace ze zdravotnické právo na informace ze zdravotnické 
dokumentace vč. kopiídokumentace vč. kopií


3.3. právo určit osobu k informování o jeho právo určit osobu k informování o jeho 
zdravotním stavu nebo zakázat zdravotním stavu nebo zakázat 
informace komukoliinformace komukoli


z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví liduz. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu
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ZDRAVOTNÍ ZÁKROKZDRAVOTNÍ ZÁKROK


 Souhlas se zákrokemSouhlas se zákrokem


1.1. svobodný, svobodný, viz každý volní projevviz každý volní projev


2.2. předchozípředchozí


3.3. odvolatelnýodvolatelný


4.4. informovaný o účelu, povaze, důsledcích informovaný o účelu, povaze, důsledcích 


a rizicích                        a rizicích                        


 Právní ochrana člověka neschopného dát Právní ochrana člověka neschopného dát 
souhlas souhlas 


 zákrok jen k jeho přímému prospěchuzákrok jen k jeho přímému prospěchu
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„Co je zde platný každý souhlas, „Co je zde platný každý souhlas, 


když je dán v neznalosti poměrů na onom světě.“když je dán v neznalosti poměrů na onom světě.“


Herbert Vollmann, Svět, jaký by mohl být! Herbert Vollmann, Svět, jaký by mohl být! 


Stuttgart 1988, s. 65. Překl. anonym.Stuttgart 1988, s. 65. Překl. anonym.







93


ODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚ


 SouhlasSouhlas


 písemněpísemně s ověřeným podpisems ověřeným podpisem
transplantač. zák. č. 285/02 Sb.transplantač. zák. č. 285/02 Sb.


 Národní registr Národní registr osob nesouhlasícíchosob nesouhlasících


s posmrtným odběrem tkání a orgánůs posmrtným odběrem tkání a orgánů
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ZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍ


 Zakázaný zákrok k vytvoření lidské bytostiZakázaný zákrok k vytvoření lidské bytosti,,


která má společný jaderný soubor genů s jinou lidskoukterá má společný jaderný soubor genů s jinou lidskou


bytostí ţivou nebo mrtvou, bytostí ţivou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998)Dodatkový protokol (1998)


 Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských 


bytostíbytostí (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího 


k narození geneticky shodných dvojčat)k narození geneticky shodných dvojčat)


 lidské důstojnostilidské důstojnosti


 zneuţití biologie a medicínyzneuţití biologie a medicíny


 Vynález způsobu klonováníVynález způsobu klonování lidských bytostí lidských bytostí vyloučenvyloučen


z patentování        z patentování        z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál.z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál.
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4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST


 Zákaz diskriminaceZákaz diskriminace (přímého nebo nepřímého(přímého nebo nepřímého


znevýhodňování nebo zvýhodňování) z jinéhoznevýhodňování nebo zvýhodňování) z jiného


neţ věcného důvodu, neţ věcného důvodu, např. rasového,např. rasového,


náboženského, pohlaví aj.náboženského, pohlaví aj.


antidiskrimin. z. č. 198/09 Sb., antidiskrimin. z. č. 198/09 Sb., §§ 16/216/2--3, 3, §§ 17 zák. práce17 zák. práce


 Vyvratitelná domněnka dokázaného Vyvratitelná domněnka dokázaného 


tvrzenítvrzení o diskriminaci v určitých věcecho diskriminaci v určitých věcech


§§ 133a o. s. ř.133a o. s. ř.
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5.      OSOBNÍ SVOBODA 5.      OSOBNÍ SVOBODA 


1.1. osobní osobní svoboda, svoboda, např. pojmenování, bydliště např. pojmenování, bydliště 
nebo sídla; nebo sídla; 


srv. privátní autonomii srv. privátní autonomii 


2.2. svoboda svoboda svědomísvědomí, , např. světonázorové např. světonázorové 


hledání a sebeurčeníhledání a sebeurčení


3.3. náboţenskánáboţenská svobodasvoboda


4.4. politickápolitická svobodasvoboda


5.5. hospodářskáhospodářská svobodasvoboda


6.6. vědecká vědecká svoboda aj.svoboda aj.
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6.            SOUKROMÍ6.            SOUKROMÍ


 Soukromý a rodinný ţivotSoukromý a rodinný ţivot


ostrá hranice mezi ostrá hranice mezi soukromýmisoukromými poměrypoměry


kaţdého vč. poměrů kaţdého vč. poměrů rodinnýchrodinných





veřejnýmiveřejnými poměrypoměry


 SouhlasSouhlas s odhalením soukromís odhalením soukromí


 Omezení zákonných licencíOmezení zákonných licencí
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem 


na ochranu osobnosti a soukromého života, na ochranu osobnosti a soukromého života, 


tedy základních práv stojících na stejné úrovni,tedy základních práv stojících na stejné úrovni,


je především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutímje především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutím


k okolnostem každého případu zvážily, k okolnostem každého případu zvážily, 


zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost 


před právem druhým.před právem druhým.


N 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10N 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální, Jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální, 


morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejího morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejího 


soukromého a rodinného života,soukromého a rodinného života,


může porušením práva na život jedné z nich dojít může porušením práva na život jedné z nich dojít 


k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé 


z těchto osob. z těchto osob. 
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Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby 


vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,


zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohlazejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohla


rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. 


Protiprávní narušení těchto vztahů ze strany jinéhoProtiprávní narušení těchto vztahů ze strany jiného


představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý 


a rodinný život fyzické osoby.a rodinný život fyzické osoby.


KS Ostrava z 23. 1. 98, sp. zn. 23 C 52/96KS Ostrava z 23. 1. 98, sp. zn. 23 C 52/96
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JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3


Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí 


a není porušením práva na soukromí tajné filmování a není porušením práva na soukromí tajné filmování 


na místě, kam má veřejnost volný přístup, na místě, kam má veřejnost volný přístup, 


nenínení--li filmovaná událost v žádném ohledu soukromá.li filmovaná událost v žádném ohledu soukromá.


Rozs. QueenRozs. Queen’s’s Bench Division, 9. 7. 1999Bench Division, 9. 7. 1999


Práv. rozhl. 1999/12Práv. rozhl. 1999/12
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7.    OSOBNÍ TAJEMSTVÍ 7.    OSOBNÍ TAJEMSTVÍ 


 Právně doktrinární definicePrávně doktrinární definice


=  veškeré skutečnosti =  veškeré skutečnosti osobní povahyosobní povahy související související 


s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň 


potenciální materiální či nemateriální potenciální materiální či nemateriální hodnotuhodnotu, , 


nejsou běţně dostupné, nejsou běţně dostupné, 


mají být podle mají být podle vůlevůle dotyčného utajeny a dotyčný dotyčného utajeny a dotyčný 


odpovídajícím způsobem jejich odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťujeutajení zajišťuje..


 Obdoba obchodního tajemstvíObdoba obchodního tajemství
§§ 17 17 –– 20 obch. z.20 obch. z.
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8.                 ČEST8.                 ČEST


1.1. osobníosobní


2.2. občanskáobčanská


3.3. stavovská, stavovská, např. advokátní, akademickánapř. advokátní, akademická


4.4. profesníprofesní


5.5. obchodníobchodní


6.6. vědeckávědecká


aj.aj.
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9.         DOBRÁ POVĚST9.         DOBRÁ POVĚST


 Člověk nebo Člověk nebo 


právnická osobaprávnická osoba


1.1. osobníosobní


2.2. občanskáobčanská


3.3. stavovskástavovská


4.4. profesníprofesní


5.5. obchodníobchodní


6.6. uměleckáumělecká


7.7. vědecká aj.vědecká aj.


 VěcVěc


1.1. podniková podniková (goodwill)(goodwill)


2.2. ochranné známky (dobré ochranné známky (dobré 


jméno) aj.jméno) aj.
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10.10. SVĚTONÁZOROVÉ SVĚTONÁZOROVÉ 


SEBEURČENÍSEBEURČENÍ


 Osobní zrání lidského duchaOsobní zrání lidského ducha


 SvobodaSvoboda::


a.a. svědomísvědomí


b.b. myšlenímyšlení


c.c. vyznánívyznání


srv. informační sebeurčení a kulturní rozmanitostsrv. informační sebeurčení a kulturní rozmanitost
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11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY


1.1. písemnostipísemnosti, , např. podpis, osobní dopis, např. podpis, osobní dopis, 


deníkdeník


2.2. podobiznpodobizny, y, např. malířský portrétnapř. malířský portrét


3.3. zvukové, obrazové nebo zvukovězvukové, obrazové nebo zvukově--


obrazové obrazové záznamyzáznamy, , např. záznam hlasu, např. záznam hlasu, 


záznam průmyslové televize záznam průmyslové televize 


nebo bezpečnostní kamerynebo bezpečnostní kamery
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LIDÉ VEŘEJNÉHO LIDÉ VEŘEJNÉHO 


NEBO OBECNÉHO ZÁJMUNEBO OBECNÉHO ZÁJMU


 Člověk veřejného zájmuČlověk veřejného zájmu


=  člověk o své vůli=  člověk o své vůli


vykonávajícívykonávající


veřejný úřad nebo se veřejný úřad nebo se 


o něj ucházejícío něj ucházející


např. soudce, notář, soudnínapř. soudce, notář, soudní


exekutor, státní zástupce, exekutor, státní zástupce, 


policista, hejtman, starostapolicista, hejtman, starosta


 Člověk všeobecně Člověk všeobecně 


známýznámý


=  člověk, který se stal 


svým přičiněním nebo


z jiného důvodu po své


vůli, nebo proti své vůli


všeobecně známým 


alespoň v určitých 


kruzích veřejnosti


např. advokát, umělec, 


sportovec, oběť násilí
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veřejný veřejný zájem zájem 


na výkonu na výkonu veřejnéhoveřejného


úřadu k úřadu k veřejnémuveřejnému


blahublahu


lze lze rozumněrozumně očekávatočekávat


zvláštní zájemzvláštní zájem


veřejnosti o jeho výkonveřejnosti o jeho výkon


veřejného úřadu,veřejného úřadu,


a to i skrze média         a to i skrze média         


soukromý zájem: 


zvědavost nebo aţ


slídění po cizích 


soukromých poměrech


lze rozumně očekávat


zvláštní zájem


obecenstva o jeho


činnost,


a to i skrze média          
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KRITIKAKRITIKA


 Výkon svobody projevu i kritickéhoVýkon svobody projevu i kritického


 Oprávněná kritikaOprávněná kritika::


1.1. věcná věcná ad remad rem


2.2. pravdivápravdivá


3.3. přiměřená obsahem a jeho rozsahem,přiměřená obsahem a jeho rozsahem,


formou i účelemformou i účelem


 nešvar přemrštěného kriticismunešvar přemrštěného kriticismu
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skutkové tvrzenískutkové tvrzení





hodnotící soud (i kritický)hodnotící soud (i kritický)
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání 
nebo činnosti fyzické osoby,nebo činnosti fyzické osoby,


opírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivýopírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivý


údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah 


do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, 


přičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněnéhopřičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněného


zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro takto zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro takto 


postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. 


R 15/96R 15/96
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5. ČÁST5. ČÁST


SVOLENÍ,SVOLENÍ,


NEBONEBO


ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE
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POŘÍZENÍ NEBO POUŢITÍPOŘÍZENÍ NEBO POUŢITÍ


 Předmět nakládáníPředmět nakládání


1.1. písemnosti osobní povahy, písemnosti osobní povahy, např. deníknapř. deník


2.2. podobizny, podobizny, např. fotografický portrétnapř. fotografický portrét


3.3. zvukové, obrazové nebo zvukovězvukové, obrazové nebo zvukově--obrazové záznamyobrazové záznamy


týkající se:týkající se:


1.1. člověka, člověka, např. rodinný portrétnapř. rodinný portrét


2.2. jeho projevů osobní povahy, jeho projevů osobní povahy, např. záznam hlasunapř. záznam hlasu
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SVOLENÍSVOLENÍ


 Svolení Svolení =  právní titul (právní úkon) k:=  právní titul (právní úkon) k:


1.1. pořízení, pořízení, např. k vyfotografovánínapř. k vyfotografování


2.2. pouţití ideálního předmětu, pouţití ideálního předmětu, např. ke knižnímunapř. ke knižnímu


vydání fotografického portrétuvydání fotografického portrétu


=  neformální projev vůle=  neformální projev vůle


úplatně   úplatně    bezúplatněbezúplatně


 InformovanýInformovaný (kvalifikovaný) (kvalifikovaný) souhlassouhlas
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OMEZENÍ OMEZENÍ 


OSOBNOSTNÍHO PRÁVAOSOBNOSTNÍHO PRÁVA


1.1. dobrovolnédobrovolné =  odvolatelným souhlasem=  odvolatelným souhlasem


2.2. zákonnézákonné =  4  zákonné licence=  4  zákonné licence


(omezení dovolená (omezení dovolená 


zákonem)zákonem)
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ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE


 Legálně dovolené zásahyLegálně dovolené zásahy


-- výjimečnávýjimečná soukromoprávní norma soukromoprávní norma dovolujícídovolující


cizí zásah do právacizí zásah do práva


-- právním důvodem (titulem) zásahu je zákon právním důvodem (titulem) zásahu je zákon (ex lege)(ex lege)


 oprávněnýoprávněný zásahzásah


 PříkazyPříkazy::


1.1. bezúplatnostbezúplatnost


2.2. účelovostúčelovost


3.3. přiměřenostpřiměřenost
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DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍDRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ


1.1. úřední na základě zákonaúřední na základě zákona,, např. např. 


k použití podobizny na občanský průkazk použití podobizny na občanský průkaz


2.2. zpravodajskázpravodajská, , např. k pořízení nebo např. k pořízení nebo 
použití pro zpravodajství použití pro zpravodajství 


3.3. vědecká nebo uměleckávědecká nebo umělecká,, např. např. 
obrazový záznam léčebného zákroku  obrazový záznam léčebného zákroku  
pro lékařský vědecký výzkumpro lékařský vědecký výzkum
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4.4. zdravotnízdravotní


např. neodkladný výkon k záchraněnapř. neodkladný výkon k záchraně


životaživota


§§ 23/323/3--4, 4, §§ 24 z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu24 z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu
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VÝKLAD ZÁKONNÝCH LICENCÍVÝKLAD ZÁKONNÝCH LICENCÍ


 ZuţujícíZuţující (omezující) (omezující) výkladvýklad (restriktivní)(restriktivní)


 Zákaz výkladu způsobem narušujícímZákaz výkladu způsobem narušujícím


běţný běţný výkonvýkon práva a který by byl práva a který by byl 


neospravedlnitelně na újmuneospravedlnitelně na újmu


oprávněným zájmům dotčené osobyoprávněným zájmům dotčené osoby
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VÝKON ZÁKONNÝCH LICENCÍVÝKON ZÁKONNÝCH LICENCÍ


 Legální příkazLegální příkaz výkonu dovolenéhovýkonu dovoleného


zásahu do cizího práva v souladu s:zásahu do cizího práva v souladu s:


1.1. dobrými mravydobrými mravy


2.2. oprávněnými zájmyoprávněnými zájmy dotčeného dotčeného 


§§ 12/3 a 12/3 a §§ 3/1 o. z.3/1 o. z.
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OKOLNOSTI OKOLNOSTI 


VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOSTVYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST


1.1. svolenísvolení dotčeného                  (smluvní licence)dotčeného                  (smluvní licence)


2.2. zákonné dovolení                zákonné dovolení                (zákonná licence)(zákonná licence)


dle o. z. nebo jiného zákonadle o. z. nebo jiného zákona


3.3. výkonvýkon zákonné povinnosti, zákonné povinnosti, např. dle tr. ř.např. dle tr. ř.


4.4. nutná obrananutná obrana


5.5. krajní nouzekrajní nouze
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6.6. situačně upřednostněný výkonsituačně upřednostněný výkon jiného jiného 


kolidujícího práva, svobody nebo poţívání kolidujícího práva, svobody nebo poţívání 


obecného dobraobecného dobra


např. svobody projevu jiného člověka např. svobody projevu jiného člověka 


či dobra veřejného zdraví všech lidí či dobra veřejného zdraví všech lidí 


před právem osobnostním konkrétního člověkapřed právem osobnostním konkrétního člověka
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6. ČÁST6. ČÁST


OSOBNÍ PRÁVOOSOBNÍ PRÁVO


PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB
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TŘÍDĚNÍTŘÍDĚNÍ


1.1. právo na názevprávo na název


2.2. právo na dobrou pověstprávo na dobrou pověst (dobré jméno)(dobré jméno)


3.3. jiná právajiná práva v o. z. výslovně neuvedenáv o. z. výslovně neuvedená


i.i. právo na právní ţivotprávo na právní ţivot (existenci), (existenci), per analog.per analog.


ii.ii. právo na soukromíprávo na soukromí (vnitřní věci), (vnitřní věci), per analog.per analog.
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7. ČÁST7. ČÁST


PROSADITELNOST PRÁVAPROSADITELNOST PRÁVA
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SOUKROMOPRÁVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 


OCHRANNÉ REŢIMYOCHRANNÉ REŢIMY


 Soukromoprávní ochranaSoukromoprávní ochrana::


1.1. osobnosti kaţdéhoosobnosti kaţdého


2.2. osobnosti kaţdého tvůrceosobnosti kaţdého tvůrce


3.3. před zneuţitím osobních údajůpřed zneuţitím osobních údajů


4.4. před zneuţitím svobody projevu  před zneuţitím svobody projevu  


mediálním sdělenímmediálním sdělením
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SOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍSOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍ


 Právo deliktníPrávo deliktní (právo odpovědnostní)(právo odpovědnostní)


1.1. soukromé, soukromé, viz soukromoprávní deliktyviz soukromoprávní delikty


2.2. veřejné, vizveřejné, viz trestné činy, správní deliktytrestné činy, správní delikty


 Soukromé právo deliktníSoukromé právo deliktní


1.1. závazky z závazky z deliktůdeliktů, , např. ze škodynapř. ze škody


2.2. závazky z závazky z kvazideliktůkvazideliktů, , 


např. z bezdůvodného obohacenínapř. z bezdůvodného obohacení
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AKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACEAKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACE


 AktivníAktivní: : 


1.1. postiţenýpostiţený


2.2. po smrti postiţeného:po smrti postiţeného:


i.i. manţel, partner manţel, partner 


v registr. partnerství,v registr. partnerství,


dětiděti


ii.ii. rodičerodiče


 PasivníPasivní::


1.1. delikventdelikvent


např. vydavatel např. vydavatel 


nebo vysílatel jako nebo vysílatel jako 


právnická osoba právnická osoba 


či novinář či novinář 


ve svobodném ve svobodném 


povolání nebopovolání nebo


zaměstnanec sám zaměstnanec sám 


při vybočení (excesu)při vybočení (excesu)


z redaktorské aj. prácez redaktorské aj. práce
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ZVLÁŠTNÍZVLÁŠTNÍ


SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKYSOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY


 Nalézací soud KSNalézací soud KS


1.1. zakazovací zakazovací (zdrţovací, zápůrčí),(zdrţovací, zápůrčí),


negatorní; zdrţet se negatorní; zdrţet se např. používání např. používání 


podobizny na reklamních letácích podobizny na reklamních letácích 


2.2. odstraňovací odstraňovací (obnovovací), restituční;(obnovovací), restituční;


odstranit závadný stav odstranit závadný stav např. skoupením např. skoupením 


nebo jiným stažením zbožínebo jiným stažením zboží zz trhutrhu
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3.3. zadostiučiňovací zadostiučiňovací (satisfakční);(satisfakční);


dát zadost morálně nebo peněţnědát zadost morálně nebo peněţně


za způsobenou za způsobenou nenemajetkovou újmumajetkovou újmu


4.4. jiný nárok jiný nárok 


a.a. informačníinformační,, např. sdělit údaj o původu např. sdělit údaj o původu 


neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu 


osobní povahyosobní povahy


b.b. určovacíurčovací, , viz uznání protiprávnosti zásahuviz uznání protiprávnosti zásahu
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 Ochrana naléhavého právního zájmuOchrana naléhavého právního zájmu


 ochrana subjektivního práva   ochrana subjektivního práva   


 určovací ţaloba k OS s prokázánímurčovací ţaloba k OS s prokázáním


právního zájmu a jeho naléhavostiprávního zájmu a jeho naléhavosti
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JUDIKATURA JUDIKATURA 


Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení §§ 11 a násl. o. z. 11 a násl. o. z. 


lze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněnýchlze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněných


zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob 


na odstranění následků takových zásahů domáhat také např.na odstranění následků takových zásahů domáhat také např.


žalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejménažalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejména


výroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahuvýroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahu


neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti.neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti.


V těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájemV těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájem


na takovém určení. na takovém určení. 


R 46/95R 46/95







156


OBECNÉ OBECNÉ 


SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKYSOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY


 Nalézací soud (OS)Nalézací soud (OS)


1.1. předstiţný předstiţný (preventivní)(preventivní)


zakročení před hrozící škodouzakročení před hrozící škodou


2.2. nahrazovací nahrazovací (reparační)(reparační)


náhrada způsobené škodynáhrada způsobené škody


3.3. vydávací vydávací (kondikční)(kondikční)


vydání bezdůvodného obohacenívydání bezdůvodného obohacení
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NEMAJETKOVÁ ÚJMANEMAJETKOVÁ ÚJMA


 ÚjmaÚjma


1.1. majetková (na věci nebo ušlém zisku)majetková (na věci nebo ušlém zisku)


2.2. nemajetková, nemajetková, např. na pověsti, např. na pověsti, 


na okruhu zákazníků (klientele)na okruhu zákazníků (klientele)


 PředpoklademPředpokladem alespoň reálná alespoň reálná hrozbahrozba


způsobení způsobení nenemajetkové újmymajetkové újmy


 vystiţení vystiţení nenemajetkové újmymajetkové újmy
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 Způsobení újmyZpůsobení újmy jinému  =  skutečnost jinému  =  skutečnost 


s právním následkem (právní skutečnost) s právním následkem (právní skutečnost) 


 Právní následekPrávní následek =  =  deliktní závazekdeliktní závazek


1.1. nahraditnahradit (reparovat) škodu(reparovat) škodu


2.2. dát zadostdát zadost (satisfakovat) za újmu (satisfakovat) za újmu 


nenemajetkovoumajetkovou
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VÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMYVÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMY


 Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné, Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné, 


spočívající vspočívající v exaktně vědecky neměřitelné, exaktně vědecky neměřitelné, 


nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné 


a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné) a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné) 


nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu 


dotčeného člověka (postiţeného) nebo zhoršení dotčeného člověka (postiţeného) nebo zhoršení 


jeho ţivotních funkcí či funkcí vjeho ţivotních funkcí či funkcí v prostředí, prostředí, 


např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém 


nebo soutěžním, nebo soutěžním, 


aniţ se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to, aniţ se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to, 


zda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevujezda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevuje


téţ hospodářsky; podobně u osoby právnické.téţ hospodářsky; podobně u osoby právnické.
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STUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍSTUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍ


 MorálníMorální, např. , např. 


1.1. omluva soukromá nebo veřejnáomluva soukromá nebo veřejná


2.2. zjištění (zkonstatování) protiprávnostizjištění (zkonstatování) protiprávnosti


 PeněţitéPeněţité, nestačí, nestačí--li u lidí morální li u lidí morální 


 Výše zadostiučiněníVýše zadostiučinění: : 


1.1. závaţnost újmyzávaţnost újmy


2.2. okolnosti zásahuokolnosti zásahu


i.i. polehčujícípolehčující


ii.ii. přitěţující    přitěţující    


a.a. na straně rušitelena straně rušitele


b.b. na straně postiţenéhona straně postiţeného
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Nepoměrné obtíţeNepoměrné obtíţe se zjištěním výšese zjištěním výše


nároku nebo nezjistitelná výše nároku                     nároku nebo nezjistitelná výše nároku                     





úvaha soudu o určení výše nárokuúvaha soudu o určení výše nároku


(arbitrární určení výše)(arbitrární určení výše)


§§ 136 o. s. ř.136 o. s. ř.
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (§§ 13 odst.13 odst.


2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou okolnosti2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou okolnosti


dokládající, že v konkrétním případě nestačídokládající, že v konkrétním případě nestačí


zadostiučinění podle ustanovení zadostiučinění podle ustanovení §§ 13 odst. 1 o. z., 13 odst. 1 o. z., 


a to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahua to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahu


nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem 


na postavení žalobce v rodině a společnosti.na postavení žalobce v rodině a společnosti.


R 21/95R 21/95
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Není vyloučeno, aby se dotčené pozůstalé osoby domáhaly Není vyloučeno, aby se dotčené pozůstalé osoby domáhaly 


další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti 


((§§ 11 a násl. o. z.), jestliže jednorázové odškodnění11 a násl. o. z.), jestliže jednorázové odškodnění


pozůstalých při škodě na zdraví usmrcením podle pozůstalých při škodě na zdraví usmrcením podle §§ 444 444 


odst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklouodst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklou


újmu na osobnostních právech. újmu na osobnostních právech. 


Nál. ÚS z 4. 5. 05, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. 265/05 Sb.; práv. věta aut.Nál. ÚS z 4. 5. 05, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. 265/05 Sb.; práv. věta aut.
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SOUKROMOPRÁVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 


ODPOVĚDNOSTODPOVĚDNOST


 Objektivní Objektivní soukromoprávnísoukromoprávní odpovědnost odpovědnost 


za výsledekza výsledek (za (za protiprávní stavprotiprávní stav))


=   bez ohledu na zavinění:=   bez ohledu na zavinění:


a.a. úmyslnéúmyslné přímé nebo nepřímépřímé nebo nepřímé


b.b. nedbalostní nedbalostní vědomé nebo nevědomévědomé nebo nevědomé


 pojistitelné pojistitelné hospodářské rizikohospodářské riziko


 zásadní předpoklad zavinění u majetkovézásadní předpoklad zavinění u majetkové


škodyškody (subjektivní odpovědnostní princip)(subjektivní odpovědnostní princip)
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VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDUVĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU


 KS v civilních věcech:KS v civilních věcech:


1.1. ochrany osobnostiochrany osobnosti


2.2. práva autorského a práv souvisejících s právem autorskýmpráva autorského a práv souvisejících s právem autorským


a práva na vydání souvisícího bezdůvodného obohacenía práva na vydání souvisícího bezdůvodného obohacení


 KS v obchodních věcech:KS v obchodních věcech:


1.1. práv průmyslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího práv průmyslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího 
bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení


2.2. práva proti nekalé soutěţipráva proti nekalé soutěţi


3.3. práva na ochranu hospodářské soutěţepráva na ochranu hospodářské soutěţe


4.4. práva na název nebo dobrou pověst právnické osobypráva na název nebo dobrou pověst právnické osoby


5.5. práva k obchodní firměpráva k obchodní firmě







167


POSMRTNÁ OCHRANA PIETYPOSMRTNÁ OCHRANA PIETY


 Zánik osobního práva smrtíZánik osobního práva smrtí


 Aktivní legitimace Aktivní legitimace ve věci práva na ochranu ve věci práva na ochranu 


osobnosti a na ochranu ve věci mediální po smrti: osobnosti a na ochranu ve věci mediální po smrti: 


1.1. manţel, partner v registr. partnerství nebo děti, manţel, partner v registr. partnerství nebo děti, 


podpůrněpodpůrně


2.2. rodičerodiče


 aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých 


podle a. z.podle a. z.
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NEPROMLČITELNOST NEPROMLČITELNOST 


OSOBNÍHO PRÁVAOSOBNÍHO PRÁVA


 Nepromlčitelné absolutní osobníNepromlčitelné absolutní osobní právo právo 


na ochranu osobnosti,na ochranu osobnosti,


vybavené vybavené osobnímosobním nárokem na osobní nárokem na osobní 


zadostiučinění, zrelativizované nepostupitelnouzadostiučinění, zrelativizované nepostupitelnou


pohledávkou postiţeného vůči dluţníkovi pohledávkou postiţeného vůči dluţníkovi 


(původci zásahu) na osobní plnění, a to (původci zásahu) na osobní plnění, a to 


ve ve stupňované podoběstupňované podobě morální aţ peněţní,morální aţ peněţní,


popř. obojí, bez štěpení podob zadostiučiněnípopř. obojí, bez štěpení podob zadostiučinění



 Promlčitelná majetkováPromlčitelná majetková práva práva 


vyjma vyjma práva vlastnickéhopráva vlastnického
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění 


za neoprávněný zásah do práva na ochranuza neoprávněný zásah do práva na ochranu


osobnosti se nepromlčuje.osobnosti se nepromlčuje.


Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Cdo 1542/03, Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Cdo 1542/03, 


Balák et al. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/2. Balák et al. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/2. 
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OCHRANA PRÁVAOCHRANA PRÁVA


V KYBERPROSTORUV KYBERPROSTORU
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PASIVNÍ LEGITIMACEPASIVNÍ LEGITIMACE


PŘI UKLÁDACÍ SLUŢBĚPŘI UKLÁDACÍ SLUŢBĚ


 Poskytovatel Poskytovatel (provider)(provider) sluţby ukládánísluţby ukládání


obsahuobsahu (hosting),(hosting), např. cizích webových např. cizích webových 
stránek,stránek, na svém serveru na svém serveru není povinennení povinen::


1.1. dohlíţet na ukládaný cizí obsahdohlíţet na ukládaný cizí obsah


2.2. aktivně vyhledávat skutečnosti aktivně vyhledávat skutečnosti 


a okolnosti poukazující na protiprávnía okolnosti poukazující na protiprávní


obsah, obsah, např. na zásah do právanapř. na zásah do práva


duševního vlastnictví třetí osoby        duševního vlastnictví třetí osoby        
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 PoskytovatelPoskytovatel ukládací elektronické sluţby ukládací elektronické sluţby 


(information service provider),(information service provider), např. provozovatelnapř. provozovatel


internetové diskuse,internetové diskuse, odpovídá odpovídá za zásah za zásah 


do práva třetí osoby,do práva třetí osoby,


pakliţe pakliţe mělměl vědět vědět o protiprávnosti ukládanéhoo protiprávnosti ukládaného


obsahu vzhledem k:obsahu vzhledem k:


a.a. předmětu své činnosti apředmětu své činnosti a


b.b. okolnostem a povaze případu nebo:            okolnostem a povaze případu nebo:            
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c.c. dozvěděldozvěděl se o protiprávnosti ukládaného se o protiprávnosti ukládaného 


obsahu, obsahu, např. elektronickým nahlášením např. elektronickým nahlášením 


či upozorněním,či upozorněním, aa


d.d. neprodleně neprodleně neučinilneučinil veškeré kroky, které lze veškeré kroky, které lze 


po něm poţadovat k odstranění nebo po něm poţadovat k odstranění nebo 


znepřístupnění právně závadného obsahu, znepřístupnění právně závadného obsahu, 


např. smazánímnapř. smazáním


§§ 5 5 –– 6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. sluţbách informač. společ.6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. sluţbách informač. společ.
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8. ČÁST8. ČÁST


PRÁVNÍ OCHRANA PRÁVNÍ OCHRANA 


OSOBNÍCH ÚDAJŮOSOBNÍCH ÚDAJŮ
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OSOBNÍ ÚDAJE          OSOBNÍ ÚDAJE          


 Zvláštní soukromoprávní reţimZvláštní soukromoprávní reţim


 Souběh Souběh se soukromoprávní ochranouse soukromoprávní ochranou


osobnosti a ochranou tiskovouosobnosti a ochranou tiskovou


 Účelem právní ochrana před zneuţitímÚčelem právní ochrana před zneuţitím


z. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajůz. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajů
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NÁROKYNÁROKY


 Zvláštní soukromoprávní nárokyZvláštní soukromoprávní nároky


1.1. vysvětlovací                                       vysvětlovací                                        ÚOOÚÚOOÚ


2.2. odstraňovací, odstraňovací, např. blokovací, opravný, např. blokovací, opravný, 


doplňovací nebo likvidační aj.            doplňovací nebo likvidační aj.             ÚOOÚÚOOÚ


3.3. satisfakční u nemajetkové újmy         satisfakční u nemajetkové újmy          soudsoud


 Obecné soukromoprávní nároky    Obecné soukromoprávní nároky     soudsoud


1.1. předstiţný u hrozby škodypředstiţný u hrozby škody


2.2. nahrazovací u majetkové škodynahrazovací u majetkové škody


3.3. vydávací u bezdůvodného obohacenívydávací u bezdůvodného obohacení







179


PRAVOMOCPRAVOMOC


 Věci soukromoprávníVěci soukromoprávní::


1.1. soudsoud


2.2. ÚOOÚ  ÚOOÚ  


 výjimka ze soudní ochrany výjimka ze soudní ochrany 


soukromého práva, soukromého práva, srv. též ČTÚ, ÚOHS,srv. též ČTÚ, ÚOHS,


ERÚ, stavební úřadERÚ, stavební úřad
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9. ČÁST9. ČÁST


SOUKROMÉ PRÁVOSOUKROMÉ PRÁVO


MEDIÁLNÍMEDIÁLNÍ
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PRÁVNÍ REŢIMPRÁVNÍ REŢIM


 Zvláštní soukromoprávní ochranný Zvláštní soukromoprávní ochranný 


reţim  reţim  


 vadnému mediálnímu sdělenívadnému mediálnímu sdělení


 chybějícímu dodatečnému sdělení chybějícímu dodatečnému sdělení 


o výsledku trestního řízenío výsledku trestního řízení


 Souběh Souběh se soukromoprávní ochranou se soukromoprávní ochranou 


osobnosti a osobních údajůosobnosti a osobních údajů
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VADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍVADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍ


 SkutkovéSkutkové tvrzenítvrzení::
1.1. nepravdivénepravdivé


2.2. neúplnéneúplné


3.3. zkreslujícízkreslující
 cti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménucti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménu


nebo dobré pověsti právnické osobynebo dobré pověsti právnické osoby





 Soukromé subjektivní právo Soukromé subjektivní právo na odpověďna odpověď
 uuvedení na pravou míruvedení na pravou míru


 ddoplnění nebo zpřesnění neúplného nebooplnění nebo zpřesnění neúplného nebo


jinak pravdu zkreslujícího tvrzeníjinak pravdu zkreslujícího tvrzení
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skutkové tvrzenískutkové tvrzení





hodnotící soud (např. kritický)hodnotící soud (např. kritický)
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SDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍSDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ


 Uveřejněné sděleníUveřejněné sdělení o pravomocně  o pravomocně  


neskončeném řízeníneskončeném řízení


 soukromé subjektivní právo soukromé subjektivní právo 


na dodatečné sdělení výsledkuna dodatečné sdělení výsledku


řízenířízení::


1.1. formaforma rovnocenná rovnocenná 


2.2. rozsah přiměřený napadenému sdělenírozsah přiměřený napadenému sdělení
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VÝKON PRÁVA NA OCHRANUVÝKON PRÁVA NA OCHRANU


1.1. písemná ţádost do 30 dnůpísemná ţádost do 30 dnů


2.2. povinnost provozovatele uveřejnit povinnost provozovatele uveřejnit 


odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 


dnů, a to dnů, a to bez komentářebez komentáře


  ţaloba na plněníţaloba na plnění do 15 dnůdo 15 dnů


 Zákonný zánikZákonný zánik (prekluze) (prekluze) právapráva


jeho nevykonáním v zákonné lhůtějeho nevykonáním v zákonné lhůtě
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 ZÁVAZEK Z BEZDŮVODNÉHO ZÁVAZEK Z BEZDŮVODNÉHO 


OBOHACENÍOBOHACENÍ


 ZÁVAZEK Z JEDNATELSTVÍ ZÁVAZEK Z JEDNATELSTVÍ 


BEZ PŘÍKAZUBEZ PŘÍKAZU


 ZÁVAZEK Z NEZAVINĚNÉ ŠKODYZÁVAZEK Z NEZAVINĚNÉ ŠKODY
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Snímky slouţí k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouţí k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.3 (2008)verze 1.3 (2008)


© Ivo Telec, 2006© Ivo Telec, 2006
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PŘEHLED TÉMATUPŘEHLED TÉMATU


1.1. všeobecně o soukromém právu deliktnímvšeobecně o soukromém právu deliktním


2.2. bezdůvodné obohaceníbezdůvodné obohacení


3.3. přirozený základ a smyslpřirozený základ a smysl


4.4. soukromoprávní význam, zákonný účel,soukromoprávní význam, zákonný účel,


zásada, zdrojezásada, zdroje


5.5. povaha, obsah a promlčení právapovaha, obsah a promlčení práva


6.6. osoby, předmět; dobrá nebo špatná víraosoby, předmět; dobrá nebo špatná víra


7.7. skutkové podstaty skutkové podstaty 


8.8. jednatelství bez příkazujednatelství bez příkazu


9.9. skutkové podstatyskutkové podstaty
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1. ČÁST 1. ČÁST -- EXKURSEXKURS


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ


O SOUKROMÉM PRÁVU DELIKTNÍMO SOUKROMÉM PRÁVU DELIKTNÍM
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SOUSTAVA PRÁVA DELIKTNÍHOSOUSTAVA PRÁVA DELIKTNÍHO


1.1. delikty delikty nebonebo kvazidelikty soukromoprávníkvazidelikty soukromoprávní


např. delikty škody, porušení pracovní např. delikty škody, porušení pracovní 


povinnosti,  kvazidelikt bezdůvodného povinnosti,  kvazidelikt bezdůvodného 


obohacení aj.obohacení aj.


2.2. delikty veřejnoprávnídelikty veřejnoprávní


i.i. soudnísoudní, , viz trestné činy, velezrada prez. rep.viz trestné činy, velezrada prez. rep.


ii.ii. správnísprávní, , viz přestupky, kupř. přestupek proti viz přestupky, kupř. přestupek proti 


majetku,majetku, jiné správní delikty, disciplinární jiné správní delikty, disciplinární 


delikty, např. advokáta, pořádkové deliktydelikty, např. advokáta, pořádkové delikty
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SOUKROMOPRÁVNÍ DELIKTY SOUKROMOPRÁVNÍ DELIKTY 


NEBO KVAZIDELIKTYNEBO KVAZIDELIKTY


 Delikt Delikt např.:např.:


1.1. ohroţení nebo porušení právaohroţení nebo porušení práva


např. práva osobnostního nebo vlastnickéhonapř. práva osobnostního nebo vlastnického


2.2. vady (vadného plnění)vady (vadného plnění)


3.3. prodleníprodlení


4.4. škodyškody


5.5. nekalé soutěţenekalé soutěţe


6.6. porušení pracovní kázněporušení pracovní kázně


 KvazideliktKvazidelikt např.:např.:


1.1. bezdůvodné obohaceníbezdůvodné obohacení


2.2. jednatelství bez příkazujednatelství bez příkazu
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KVAZIDELIKTYKVAZIDELIKTY


 Zavazovací důvodyZavazovací důvody


1.1. bezdůvodné obohaceníbezdůvodné obohacení


2.2. jednatelství bez příkazujednatelství bez příkazu


3.3. upotřebení cizí věci ve prospěch jinéhoupotřebení cizí věci ve prospěch jiného


versio in remversio in rem


 o. z. (o. z. ( návrh nového o. z.)návrh nového o. z.)


4.4. škoda nezaviněnáškoda nezaviněná
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2. ČÁST2. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ


O BEZDŮVODNÉM OBOHACENÍO BEZDŮVODNÉM OBOHACENÍ
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DEVÍZADEVÍZA


„Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, „Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, 


musí obohacení vydat.“musí obohacení vydat.“


§§ 451/1 o. z.451/1 o. z.
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PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 


Peníze na cizí účetPeníze na cizí účet


Objednatel opravy topení omylem zaslal Objednatel opravy topení omylem zaslal 


dluţnou cenu za opravu na jiný účet neţ dluţnou cenu za opravu na jiný účet neţ 


na účet opraváře (věřitele).na účet opraváře (věřitele).


Třetí osoba, majitel účtu, se bezdůvodněTřetí osoba, majitel účtu, se bezdůvodně


obohatila na úkor opraváře.obohatila na úkor opraváře.







13


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:


Turista šetřílekTurista šetřílek


Turista se na hradě nenápadně přidalTurista se na hradě nenápadně přidal


ke skupině návštěvníků s placenýmke skupině návštěvníků s placeným


průvodcem a vyuţil jeho provedení hrademprůvodcem a vyuţil jeho provedení hradem


s výkladem.s výkladem.


Turista se bezdůvodně obohatil na úkorTurista se bezdůvodně obohatil na úkor


průvodce.průvodce.
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:


Ukradený nápadUkradený nápad


Známý přednesl známému nápad, Známý přednesl známému nápad, 


jak a v čem by mohli společně podnikat.jak a v čem by mohli společně podnikat.


Adresát sdělení na to nic neřekl,Adresát sdělení na to nic neřekl,


nicméně nápad následně hospodářsky vyuţil nicméně nápad následně hospodářsky vyuţil 


pro sebe, čímţ si majetkově polepšil.pro sebe, čímţ si majetkově polepšil.


Zdroj polepšení byl nepoctivý.Zdroj polepšení byl nepoctivý.


Adresát nápadu je zavázán vydat známémuAdresát nápadu je zavázán vydat známému


bezdůvodné obohacení spočívající v získaném bezdůvodné obohacení spočívající v získaném 


majetkovém prospěchu.majetkovém prospěchu.
§§ 451 an. o. z.451 an. o. z.
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PŘIROZENÁ PODSTATAPŘIROZENÁ PODSTATA


 SkutekSkutek bezdůvodného obohacení na úkorbezdůvodného obohacení na úkor


jiného jiného (k újmě jinému)(k újmě jinému)


 porušení porušení přirozeného zákona rovnováhypřirozeného zákona rovnováhy


braní a dávání (beru, aniţ jsem dostal nebobraní a dávání (beru, aniţ jsem dostal nebo


směl brát)směl brát)


 narušena rovnováhanarušena rovnováha


 poruchaporucha soukromých poměrů   soukromých poměrů   
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 Rušící děj Rušící děj (protiprávní jednání nebo událost)(protiprávní jednání nebo událost)


 přirozený svět nastaven vyváţeněpřirozený svět nastaven vyváţeně


 přirozeně zákonitá odezvapřirozeně zákonitá odezva


soukromoprávní důsledeksoukromoprávní důsledek


 vydání bezdůvodného obohacenívydání bezdůvodného obohacení


postiţenému (věřiteli)     postiţenému (věřiteli)     
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PŘIROZENÝ SMYSLPŘIROZENÝ SMYSL


Je Je všeobecně dobrévšeobecně dobré, jestliţe obohacení,, jestliţe obohacení,


získané získané bez právního důvodu bez právního důvodu nebonebo nepoctivěnepoctivě, , 


je obohacenému je obohacenému odčerpánoodčerpáno


ve ve prospěchprospěch toho, toho, 


na jehoţ na jehoţ úkorúkor bylo získáno,bylo získáno,


čímţ je čímţ je obnovenobnoven, , vyváţenvyváţen a a napravennapraven


narušený narušený stavstav..


Opak by nebyl spravedlivý.Opak by nebyl spravedlivý.
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PŘIROZENÉ PRÁVOPŘIROZENÉ PRÁVO


 Právo na vydání bezdůvodného Právo na vydání bezdůvodného 


obohaceníobohacení


=  subjektivní lidské=  subjektivní lidské přirozené právo přirozené právo 


vyplývající zvyplývající z přirozeného zákonapřirozeného zákona


vyrovnání braní a dávánívyrovnání braní a dávání


srv. preambuli LZPS a slib soudců ÚSsrv. preambuli LZPS a slib soudců ÚS
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SOUKROMOPRÁVNÍ VÝZNAMSOUKROMOPRÁVNÍ VÝZNAM


 Jeden z pilířů práva soukroméhoJeden z pilířů práva soukromého, vyjádřený , vyjádřený 


v v obecnémobecném soukromém právu (právu soukromém právu (právu 


občanském)občanském)


 Protiprávní stav obohacení Protiprávní stav obohacení 


 stav obohacení po právu,stav obohacení po právu, např. výdělkemnapř. výdělkem


 Vyloučení bezprávníchVyloučení bezprávních nebo nebo nepoctivýchnepoctivých


zdrojůzdrojů obohacení z právního uznáníobohacení z právního uznání
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ZPŮSOBY VZNIKU ZPŮSOBY VZNIKU 


1.1. protiprávním jednánímprotiprávním jednáním, , např. obohacením se např. obohacením se 


z nepoctivých zdrojůz nepoctivých zdrojů


2.2. jednáním omylemjednáním omylem, , např. přijetím peněz např. přijetím peněz 


na svůj účet v mylném domnění, ţe mi patřína svůj účet v mylném domnění, ţe mi patří


3.3. právním nebo protiprávním jednáním právním nebo protiprávním jednáním 


třetíhotřetího (plněním za jiného), (plněním za jiného), např. zhotovitelovo např. zhotovitelovo 


přijetí platby ceny za dílo, avšak při dluţníkově přijetí platby ceny za dílo, avšak při dluţníkově 


padělání příkazu k úhradě z účtu třetí osobypadělání příkazu k úhradě z účtu třetí osoby
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ZÁKONNÝ ÚČELZÁKONNÝ ÚČEL


 Ochrana majetkových hodnot Ochrana majetkových hodnot 


prostředky soukromého právaprostředky soukromého práva


 Sbíhání právnosti a mravnosti Sbíhání právnosti a mravnosti 
chováníchování


viz např. bezdůvodné obohacení příjmy viz např. bezdůvodné obohacení příjmy 


ze šizení zákazníka nebo z nekalé ze šizení zákazníka nebo z nekalé 


soutěţe na úkor postiţeného soutěţitelesoutěţe na úkor postiţeného soutěţitele
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1.1. odstraňovací odstraňovací (obnovovací); odčerpání prospěchu, (obnovovací); odčerpání prospěchu, 


o který se dluţník obohatil; odstranění poruchyo který se dluţník obohatil; odstranění poruchy


a.a. in natura,in natura, podpůrně podpůrně 


b.b. in relutoin reluto


vč. pocitu dání zadost; odčerpáno jen to, oč se dluţník vč. pocitu dání zadost; odčerpáno jen to, oč se dluţník 


obohatil; něco navíc    obohatil; něco navíc     jiný právní důvodjiný právní důvod


např. nárok zadostiučiňovací z práva osobnostníhonapř. nárok zadostiučiňovací z práva osobnostního


2.2. odrazovací odrazovací (předstiţný, preventivní); hrozba(předstiţný, preventivní); hrozba


[[postiţnípostiţní (sankční)(sankční)]], viz, viz a. z. s dvojnásobkema. z. s dvojnásobkem


=  =  soukromásoukromá pokutapokuta
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POJEMPOJEM


 Bezdůvodné obohaceníBezdůvodné obohacení,, unjust enrichment,unjust enrichment,


na úkor jinéhona úkor jiného; římskoprávní původ; římskoprávní původ


=  =  právně významná skutečnostprávně významná skutečnost


(následek něčeho, soukromoprávní kvazidelikt),(následek něčeho, soukromoprávní kvazidelikt),


z níţ vzniká z níţ vzniká závazek závazek (dluh) obohaceného(dluh) obohaceného


vydatvydat bezdůvodné obohacení tomu, bezdůvodné obohacení tomu, 


k jehoţ újmě se obohatil (věřiteli)k jehoţ újmě se obohatil (věřiteli)
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ZÁSADAZÁSADA


 Nikdo se nesmí bezdůvodně obohatit na úkor Nikdo se nesmí bezdůvodně obohatit na úkor 


jiného, i kdyby to nezaviniljiného, i kdyby to nezavinil


bezdůvodně                =   bezdůvodně                =   právněprávně bezdůvodněbezdůvodně


(neospravedlnitelně)        nebo nepoctivě   (neospravedlnitelně)        nebo nepoctivě   





vydávací závazekvydávací závazek kvazideliktní právní povahykvazideliktní právní povahy


(kvazideliktní obligace) (kvazideliktní obligace) 
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DŮVODNOST OBOHACENÍDŮVODNOST OBOHACENÍ


1.1. věcný důvodvěcný důvod, , např. osobní nebo hospodářskánapř. osobní nebo hospodářská


potřeba (causa)potřeba (causa)


2.2. právní důvodprávní důvod (právní titul), (právní titul), právnostprávnost::


a.a. právní jednáníprávní jednání (volní projev), (volní projev), např. nájemní  např. nájemní  


smlouva či veřejný příslibsmlouva či veřejný příslib


b.b. zákonzákon, , např. zákonná licence zpravodajská např. zákonná licence zpravodajská 


u osobnostního právau osobnostního práva


c.c. konstitutivní rozsudekkonstitutivní rozsudek soudusoudu, , např. soudu např. soudu 


o zřízení věcného břemene, výjimečně  o zřízení věcného břemene, výjimečně  


konstitutivní rozhodnutí správního úřadu konstitutivní rozhodnutí správního úřadu 


3.3. poctivost poctivost (mravní důvod), (mravní důvod), mravnostmravnost







26


PŘÍČINYPŘÍČINY


a.a. subjektivní projev vůle obohatitsubjektivní projev vůle obohatit se na úkor někoho se na úkor někoho 


jinéhojiného


např. krádeţí jeho vozidla, přisvojením si autorství jeho např. krádeţí jeho vozidla, přisvojením si autorství jeho 


vědeckého díla, vědeckého díla, s odpovědností za s odpovědností za následek následek bez bez 
ohledu na zavinění a bez zproštění odpovědnostiohledu na zavinění a bez zproštění odpovědnosti


b.b. objektivně nastavší stav obohacení objektivně nastavší stav obohacení sese


na úkor někoho jiného na úkor někoho jiného bez vůlebez vůle k tomuk tomu


např. naplavením cizích kaprů z horního rybníka např. naplavením cizích kaprů z horního rybníka 


jiného vlastníka do spodního rybníka v důsledkujiného vlastníka do spodního rybníka v důsledku


protrţení hráze ţivelní pohromou, i kdyby o tom protrţení hráze ţivelní pohromou, i kdyby o tom 


obohacený nevěděl.obohacený nevěděl.
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PRÁVNÍ SKUTEČNOSTPRÁVNÍ SKUTEČNOST


 Protiprávní stavProtiprávní stav


=  vznik bezdůvodného obohacení=  vznik bezdůvodného obohacení


(nastání (nastání následkunásledku bez dalšího)bez dalšího)


 zavazovací důvodzavazovací důvod


 vydávacívydávací závazek dluţníka závazek dluţníka 


 pohledávka věřitelepohledávka věřitele na plněnína plnění


vydávacího závazkuvydávacího závazku
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VČASNOST VYDÁNÍVČASNOST VYDÁNÍ


 Generální legální příkaz splnit dluh Generální legální příkaz splnit dluh 


řádně a včasřádně a včas


 Doba splněníDoba splnění vydávacího závazkuvydávacího závazku


=  první den poté, co byl dluţník=  první den poté, co byl dluţník


o vydání věřitelem poţádán o vydání věřitelem poţádán 


 prodleníprodlení dluţníkadluţníka


 právo věřitele na právo věřitele na úroky z prodleníúroky z prodlení
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Bezdůvodné obohacení zakládá závazkový právní Bezdůvodné obohacení zakládá závazkový právní 
vztah; vznikl z něj dluh (povinnost vydat vztah; vznikl z něj dluh (povinnost vydat 
bezdůvodné obohacení) spočívající v platební bezdůvodné obohacení) spočívající v platební 
povinnosti, jde o dluh peněžitý, s jehož řádným povinnosti, jde o dluh peněžitý, s jehož řádným 


a včasným nesplněním je spojen nepříznivý a včasným nesplněním je spojen nepříznivý 
důsledek vzniku prodlení na straně dlužníka důsledek vzniku prodlení na straně dlužníka 


s právem věřitele požadovat vedle plnění i úroky s právem věřitele požadovat vedle plnění i úroky 


z prodlení.                                     z prodlení.                                     Balák/Púry C 261.Balák/Púry C 261.
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BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ 


v.v. ŠKODAŠKODA


 Bezdůvodné Bezdůvodné 


obohaceníobohacení


1.1. obohaceníobohacení


2.2. bezdůvodnostbezdůvodnost


3.3. úkor (újma, škoda)úkor (újma, škoda)


4.4. i bez zaviněníi bez zavinění


 Škoda Škoda 


1.1. ------


2.2. bezdůvodnostbezdůvodnost


3.3. škoda (újma, úkor)škoda (újma, úkor)


4.4. zásadně předpoklad zásadně předpoklad 


zavinění, i bez zavinění, i bez 


zavinění výjimkouzavinění výjimkou
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3. ČÁST3. ČÁST


KONDIKČNÍ PRÁVOKONDIKČNÍ PRÁVO
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POJEMPOJEM


 Condictio Condictio (kondikce)(kondikce)


 Subjektivní právo Subjektivní právo (oprávnění)(oprávnění)


postiţeného věřitele na plnění (vydání)postiţeného věřitele na plnění (vydání)


 V objektivním právním významu V objektivním právním významu 


součást soukromého práva    součást soukromého práva    


kvazideliktníhokvazideliktního
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POVAHA A OBSAH PRÁVAPOVAHA A OBSAH PRÁVA


 Relativní majetkové právo věřiteleRelativní majetkové právo věřitele


na plněnína plnění


(na vydání bezdůvodného obohacení), (na vydání bezdůvodného obohacení), 


=  pohledávka věřitele vůči dluţníkovi=  pohledávka věřitele vůči dluţníkovi


 Ocenitelné, postupitelné, zastavitelné,Ocenitelné, postupitelné, zastavitelné,


zděditelné zděditelné aj.aj. přecházející na nástupcepřecházející na nástupce


viz pohledávkaviz pohledávka
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 hmotněprávní nárokhmotněprávní nárok (ţalobní nárok, ţalovatelnost)  (ţalobní nárok, ţalovatelnost)  


vyplývající z práva na vydání bezdůvodného obohacenívyplývající z práva na vydání bezdůvodného obohacení





 Ţaloba na plněníŢaloba na plnění (vydání, popř. na peněţitou náhradu)(vydání, popř. na peněţitou náhradu)


 Ţaloba na určeníŢaloba na určení předmětupředmětu bezdůvodného obohacení bezdůvodného obohacení 


nebo nebo osobyosoby obohaceného (ţalovaného) obohaceného (ţalovaného) 


při prokázání naléhavého při prokázání naléhavého právního zájmuprávního zájmu na určenína určení
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JUDIKATURAJUDIKATURA


JeJe--li žalobou uplatněn nárok na peněžité plnění, li žalobou uplatněn nárok na peněžité plnění, 


vycházející ze skutkového tvrzení, že na základě smlouvy vycházející ze skutkového tvrzení, že na základě smlouvy 


o nájmu žalovaný užíval nebytové prostory a neposkytl za too nájmu žalovaný užíval nebytové prostory a neposkytl za to


žalobci smluvené protiplnění (nájemné), avšak podle názoružalobci smluvené protiplnění (nájemné), avšak podle názoru


soudu je nájemní smlouva neplatná a jiný důvod užívání nenísoudu je nájemní smlouva neplatná a jiný důvod užívání není


tvrzen, není změnou skutkového stavu vymezeného v žalobě,tvrzen, není změnou skutkového stavu vymezeného v žalobě,


posoudíposoudí--li soud nárok žalobce na zaplacení požadované částkyli soud nárok žalobce na zaplacení požadované částky


podle hmotněprávních norem upravujících nárok na vydání plněnípodle hmotněprávních norem upravujících nárok na vydání plnění


z bezdůvodného obohacení.z bezdůvodného obohacení.


R 78/04R 78/04
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PROMLČENÍ PRÁVAPROMLČENÍ PRÁVA


 Majetkové právo věřiteleMajetkové právo věřitele na vydání bezdůvodnéhona vydání bezdůvodného


obohacení (pohledávka)obohacení (pohledávka)


 námitka promlčenínámitka promlčení, projevená, projevená


obohaceným dluţníkemobohaceným dluţníkem





promlčení právapromlčení práva ve zvláštní (kratší) ve zvláštní (kratší) 


subjektivní promlčecí době subjektivní promlčecí době 22 let od dozvědění se;let od dozvědění se;


objektivně za 3 roky, u úmyslu za 10 let, od vznikuobjektivně za 3 roky, u úmyslu za 10 let, od vzniku
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Ustanovení Ustanovení §§ 3 občanského zákoníku, dle kterého 3 občanského zákoníku, dle kterého 


výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 


platí i pro výkon práva vznést námitku promlčení.platí i pro výkon práva vznést námitku promlčení.


nál. ÚS z 15. 1. 97, č. 6 Sb. nál. a usn., sv. 7, sp. zn. II. ÚS 309/95nál. ÚS z 15. 1. 97, č. 6 Sb. nál. a usn., sv. 7, sp. zn. II. ÚS 309/95..
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Vznesení námitky promlčení zásadně dobrým Vznesení námitky promlčení zásadně dobrým 


mravům neodporuje; mohou však nastat situace, mravům neodporuje; mohou však nastat situace, 


kdy uplatnění této námitky je výrazem zneužití kdy uplatnění této námitky je výrazem zneužití 


práva na úkor účastníka, který marné uplynutí práva na úkor účastníka, který marné uplynutí 


promlčecí doby nezavinil.promlčecí doby nezavinil.


nál. ÚS z 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, Práv. rozhl., 2006/1, s. 34 annál. ÚS z 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, Práv. rozhl., 2006/1, s. 34 an..
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JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3


Důvodnost námitky promlčení soud zkoumá ve vztahu Důvodnost námitky promlčení soud zkoumá ve vztahu 


k nároku uplatněnému žalobou; k nároku uplatněnému žalobou; 


není významné, jak účastníci nárok kvalifikovali není významné, jak účastníci nárok kvalifikovali 


po právní stránce po právní stránce 


a z jakých právních důvodů byla námitka promlčenía z jakých právních důvodů byla námitka promlčení


vznesena. vznesena. 


R 13/05R 13/05
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 Dluţníkovo namítnutí promlčení věřitelova Dluţníkovo namítnutí promlčení věřitelova 


práva na plnění dluhu práva na plnění dluhu (právní úkon)(právní úkon)


=  dobrovolný výkon subjektivního, zákonem=  dobrovolný výkon subjektivního, zákonem


přiznaného, soukromého práva (oprávnění)přiznaného, soukromého práva (oprávnění)


dluţníka namítat promlčení svého dluhudluţníka namítat promlčení svého dluhu


 Generální legální příkaz výkonu soukromých Generální legální příkaz výkonu soukromých 


práv v souladu s dobrými mravy           práv v souladu s dobrými mravy           §§ 3/1 o. z.3/1 o. z.
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ZDROJE PRÁVAZDROJE PRÁVA


1.1. §§ 107, 451107, 451--9, 9, §§ 489 o. z.489 o. z.


2.2. §§ 40/3, 40/3, §§ 74, 78, 82, 86, 94, 74, 78, 82, 86, 94, 


100a/1100a/1--2 a. z.2 a. z.


3.3. §§ 324 z. p.   324 z. p.    o. z.o. z.


4.4. §§ 101 z. rod.101 z. rod.


5.5. §§ 394/1,2 obch. zák.394/1,2 obch. zák.
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ČESKÁČESKÁ


LEGÁLNÍ SYSTEMATIKALEGÁLNÍ SYSTEMATIKA


1.1. obecná úpravaobecná úprava v obecném právu v obecném právu 


soukromém (právu občanském)soukromém (právu občanském)


2.2. přednostní zvláštní úpravypřednostní zvláštní úpravy


ve zvláštních právech soukromých ve zvláštních právech soukromých 


s s podpůrnýmpodpůrným pouţitím úpravy obecnépouţitím úpravy obecné


viz právo autorské a práva související viz právo autorské a práva související 


s právem autorským, právo pracovnís právem autorským, právo pracovní
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 Skutková otázkaSkutková otázka vzniku bezdůvodného vzniku bezdůvodného 
obohaceníobohacení


=  =  předběţnápředběţná (prejudiciální) (prejudiciální) otázkaotázka


 skutkové tvrzení ţalobceskutkové tvrzení ţalobce


 mezitímní rozsudekmezitímní rozsudek


 jiný procesní způsob přezkoumatelného jiný procesní způsob přezkoumatelného 


zodpovězení dle procesní úvahy soudcezodpovězení dle procesní úvahy soudce
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4. ČÁST4. ČÁST


PODMĚT PODMĚT 


AA


PŘEDMĚTPŘEDMĚT
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OSOBYOSOBY


věřitelvěřitel (postiţený, oběť)(postiţený, oběť)





dluţníkdluţník (obohacený, pachatel, delikvent)(obohacený, pachatel, delikvent)
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AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE 


STÁTUSTÁTU


 Právo státu při bezdůvodném obohacení Právo státu při bezdůvodném obohacení 


jakojako::


1.1. postiţeného (věřitele)postiţeného (věřitele)


2.2. náhradníka (věřitele) náhradníka (věřitele) 


 postiţeného nelze zjistit postiţeného nelze zjistit 


např. pro neznámý okruh ošizenýchnapř. pro neznámý okruh ošizených


spotřebitelůspotřebitelů


 Úřad pro zastupování státu ve věcechÚřad pro zastupování státu ve věcech


majetkovýchmajetkových
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PŘEDMĚTPŘEDMĚT


 Majetkový prospěchMajetkový prospěch::


1.1. hodnota sama o soběhodnota sama o sobě


2.2. delikventovy uţitky z ní delikventovy uţitky z ní mala fidemala fide


hmotnýhmotný, , např. vozidlo,např. vozidlo, nehmotnýnehmotný, , např. patent či uţívacínapř. patent či uţívací


právo, výkon, viz čerpání osobní sluţby asistenční, sluţbyprávo, výkon, viz čerpání osobní sluţby asistenční, sluţby


telekomunikační, majetková výhoda, viz neoprávněnátelekomunikační, majetková výhoda, viz neoprávněná


soutěţní výhoda soutěţní výhoda 


1.1. zvětšení zvětšení majetku, majetku, např. o ukradené vozidlonapř. o ukradené vozidlo


2.2. uspořeníuspoření majetku, majetku, např. o nepoctivě získanou slevu např. o nepoctivě získanou slevu 
vstupného nebo jízdnéhovstupného nebo jízdného
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PŘÍKLAD:  PŘÍKLAD:  


Host a hruškyHost a hrušky


Host zahradní slavnosti svévolně snědl Host zahradní slavnosti svévolně snědl 


plody ovocného stromu hostitele.plody ovocného stromu hostitele.


Obohatil se o hodnotu plodů, hrušek, Obohatil se o hodnotu plodů, hrušek, 


aniţ k tomu měl právní důvod,aniţ k tomu měl právní důvod,


například v nabídce hostitele.například v nabídce hostitele.
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PŘÍKLAD:  PŘÍKLAD:  


FotomotoFotomoto


Provozovatel internetového portálu Provozovatel internetového portálu FotomotoFotomoto


na něm zpřístupnil fotografie motorových vozidelna něm zpřístupnil fotografie motorových vozidel


různých fotografů různých fotografů bez autorskoprávní licencebez autorskoprávní licence


ke sdělování fotografických děl veřejnosti ke sdělování fotografických děl veřejnosti 


prostřednictvím telekomunikačních sítí.prostřednictvím telekomunikačních sítí.


Provozovatel je proto Provozovatel je proto zavázán vydatzavázán vydat kaţdému kaţdému 


fotografovi bezdůvodné obohacení za plnění fotografovi bezdůvodné obohacení za plnění 


bez právního důvodu spočívající v bez právního důvodu spočívající v uţití fotografiíuţití fotografií


bez licencebez licence, a to ve výši , a to ve výši dvojnásobnédvojnásobné odměny,odměny,


obvyklé v době nakládání s fotografiemi.obvyklé v době nakládání s fotografiemi.
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PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 


Podvodný studentPodvodný student


Student v červnu ukončil studium. Měsíc poté, Student v červnu ukončil studium. Měsíc poté, 


jiţ jako zaměstnanec mající své povolání, jiţ jako zaměstnanec mající své povolání, 


uplatnil coby cestující studentskou slevu uplatnil coby cestující studentskou slevu 


z jízdného u dopravce na základě studentskéhoz jízdného u dopravce na základě studentského


průkazu, který si ponechal.průkazu, který si ponechal.


Jednal tím nepoctivě k újmě dopravce.Jednal tím nepoctivě k újmě dopravce.


Bezdůvodně se obohatil o uspoření výdajů Bezdůvodně se obohatil o uspoření výdajů 


ve výši rozdílu mezi plným a zlevněným jízdným.ve výši rozdílu mezi plným a zlevněným jízdným.


Skutečnost, ţe tento rozdíl byl malý, jeSkutečnost, ţe tento rozdíl byl malý, je


soukromoprávně i morálně bezvýznamná.soukromoprávně i morálně bezvýznamná.
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JUDIKATURAJUDIKATURA


V případě hodnot vynaložených na cizí nemovitost V případě hodnot vynaložených na cizí nemovitost 


je pohledávkou z bezdůvodného obohacení nikoli je pohledávkou z bezdůvodného obohacení nikoli 


hodnota vynaložených prostředků, nýbrž rozdíl hodnota vynaložených prostředků, nýbrž rozdíl 


mezi hodnotovou nemovitosti před adaptací mezi hodnotovou nemovitosti před adaptací 


a po ní, protože podle ustanovení a po ní, protože podle ustanovení §§ 458 odst. 1 458 odst. 1 
věta první o. z. musí být vydáno vše, co bylo věta první o. z. musí být vydáno vše, co bylo 
neoprávněně získáno.neoprávněně získáno.


R 26/75, s. 144.R 26/75, s. 144.
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PŘEDMĚT NEZPŮSOBILÝ PŘEDMĚT NEZPŮSOBILÝ 


K VYDÁNÍK VYDÁNÍ


 Závazek vydat vše, Závazek vydat vše, 


co bylo nabytoco bylo nabyto bezdůvodným obohacenímbezdůvodným obohacením


 předmět předmět nenezpůsobilý k vydání z důvodu:způsobilý k vydání z důvodu:


1.1. obohacení se o výkonobohacení se o výkon, , např. o vymalování místnosti, např. o vymalování místnosti, 


o hlídání domu aj.o hlídání domu aj.


2.2. jinéhojiného, , např. pro pevné zabudování trezoru do zdinapř. pro pevné zabudování trezoru do zdi


bytu nebo z důvodu zničení či spotřebování věcibytu nebo z důvodu zničení či spotřebování věci


 podpůrně peněţitápodpůrně peněţitá náhradanáhrada
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Podílovému spoluvlastníku, který užívá společnou Podílovému spoluvlastníku, který užívá společnou 


věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, 


vzniká bezdůvodné obohacení, za které musí vzniká bezdůvodné obohacení, za které musí 


ostatním spoluvlastníkům poskytnout peněžitou ostatním spoluvlastníkům poskytnout peněžitou 


náhradu jako ekonomickou protihodnotu toho, náhradu jako ekonomickou protihodnotu toho, 


co nemůže být vráceno.co nemůže být vráceno.


NS: 25 Cdo 2616/99, Balák/Púry C. 261.NS: 25 Cdo 2616/99, Balák/Púry C. 261.
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DOBRÁ DOBRÁ v.v. ŠPATNÁ VÍRAŠPATNÁ VÍRA


 Předpokládaná dobrá Předpokládaná dobrá 


víra obohacenéhovíra obohaceného


bona fidesbona fides





vydává vydává pouzepouze


předmět bezdůvodnéhopředmět bezdůvodného


obohaceníobohacení


a stává se vlastníkema stává se vlastníkem


oddělených uţitků z nějoddělených uţitků z něj


 Dokázaná špatná víra Dokázaná špatná víra 


obohacenéhoobohaceného


mala fidesmala fides





vydává  vydává  


předmět bezdůvodnéhopředmět bezdůvodného


obohaceníobohacení


aa


uţitky z nějuţitky z něj
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pohledávku lze uspokojitpohledávku lze uspokojit


i z věcí dluţníkem i z věcí dluţníkem 


nabytýchnabytých, , např. koupených,např. koupených,


z bezdůvodného obohacení,z bezdůvodného obohacení,


i kdyţ nepodléhají exekuci,i kdyţ nepodléhají exekuci,


např. i z obvyklého vybavenínapř. i z obvyklého vybavení


domácnosti dluţníkadomácnosti dluţníka


 rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu 


o určení věcío určení věcí


 zákaz nakládání zákaz nakládání 


s nimis nimi
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ŠPATNÁ VÍRA OBOHACENÉHOŠPATNÁ VÍRA OBOHACENÉHO


 Špatná víra Špatná víra aţaţ zlá vírazlá víra v úmyslu přímémv úmyslu přímém


 závazek vydat:závazek vydat:


1.1. obohacení jako takové obohacení jako takové (100%)(100%)


2.2. uţitkyuţitky (výnosy) z něj získané, (výnosy) z něj získané, např. zisk např. zisk 


z uţívání nebo z prodeje, zemědělská z uţívání nebo z prodeje, zemědělská 


úroda, ovocné plody, civilní plody (úroky úroda, ovocné plody, civilní plody (úroky 


z vkladu), přírůstky, kupř. mláďata, aj.z vkladu), přírůstky, kupř. mláďata, aj.
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PRÁVO NA NÁHRADU NÁKLADŮPRÁVO NA NÁHRADU NÁKLADŮ


 Právo bezdůvodně obohacenéhoPrávo bezdůvodně obohaceného


(dluţníka) (dluţníka) na náhradu nutných nákladůna náhradu nutných nákladů


vynaloţených na věcvynaloţených na věc


např. na nutnou opravu vodovodnínapř. na nutnou opravu vodovodní


havárie v bytě uţívaném bez právníhohavárie v bytě uţívaném bez právního


důvodudůvodu


 např. na změnu věci dle oblibynapř. na změnu věci dle obliby


obohacenéhoobohaceného
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3 VÝJIMKY Z REŢIMU 3 VÝJIMKY Z REŢIMU 


BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍBEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ


1.1. přijetí dluhu jiţ promlčenéhopřijetí dluhu jiţ promlčeného, jestliţe je , jestliţe je 


i přesto dluţníkem nabídnut věřitelii přesto dluţníkem nabídnut věřiteli


2.2. přijetí dluhu neplatnéhopřijetí dluhu neplatného jen pro jen pro nedostateknedostatek


formyformy  zásada autonomie vůle a zásada zásada autonomie vůle a zásada 


neformálnostineformálnosti


3.3. přijetí dluhu ze sázkypřijetí dluhu ze sázky nebo nebo hryhry mezi lidmi mezi lidmi 


nebo nebo vrácení peněz půjčených do hryvrácení peněz půjčených do hry nebo nebo 


sázkysázky  naturální práva a naturální naturální práva a naturální 


obligace, bez nároků na soudní vymahatelnostobligace, bez nároků na soudní vymahatelnost







61







62


5. ČÁST5. ČÁST


SKUTKOVÉ PODSTATY SKUTKOVÉ PODSTATY 


BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍBEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ







63


SKUTEKSKUTEK


 Pojmové znaky skutkové podstaty Pojmové znaky skutkové podstaty 


kvazideliktu bezdůvodného obohaceníkvazideliktu bezdůvodného obohacení


1.1. vznik majetkového prospěchuvznik majetkového prospěchu


2.2. bezdůvodnost tohoto prospěchubezdůvodnost tohoto prospěchu


3.3. újma jinému (na úkor i neznámého)újma jinému (na úkor i neznámého)


4.4. příčinná souvislost mezi vznikem příčinná souvislost mezi vznikem 


majetkového prospěchu a újmou jinémumajetkového prospěchu a újmou jinému
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SKUTKOVÉ PODSTATYSKUTKOVÉ PODSTATY


1.1. Obecná Obecná skutková podstata (generální klausule) skutková podstata (generální klausule) 


zákazu bezdůvodného obohacenízákazu bezdůvodného obohacení


např. plnění za účelem příčícím se dobrým mravůmnapř. plnění za účelem příčícím se dobrým mravům
§§ 451/1 o. z.451/1 o. z.


2.2. 5 zvláštních5 zvláštních skutkových podstatskutkových podstat §§ 451/2, 451/2, §§ 454 o. z.454 o. z.


i.i. plnění bez právního důvoduplnění bez právního důvodu


ii.ii. plnění z neplatného právního úkonuplnění z neplatného právního úkonu


iii.iii. plnění z odpadnuvšího právního důvoduplnění z odpadnuvšího právního důvodu


iv.iv. obohacení z nepoctivých zdrojůobohacení z nepoctivých zdrojů


v.v. plnění za jiného, co měl po právu plnit sámplnění za jiného, co měl po právu plnit sám
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BEZDŮVODNÉ PLNĚNÍBEZDŮVODNÉ PLNĚNÍ


 PlněníPlnění:  :  


1.1. konáníkonání něčeho něčeho 


např. kořistění z majetkové výhody, např. kořistění z majetkové výhody, 


kupř. ze slevy či z ušetření výrobních nákladů,kupř. ze slevy či z ušetření výrobních nákladů,


nebo uţívání cizího bytu či poţívání plodůnebo uţívání cizího bytu či poţívání plodů


2.2. dánídání něčeho někomuněčeho někomu


např. zaplacení splátky dluhu omylem třetí   např. zaplacení splátky dluhu omylem třetí   


osobě neţli věřiteliosobě neţli věřiteli
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1.1. PLNĚNÍ PLNĚNÍ 


BEZ PRÁVNÍHO DŮVODUBEZ PRÁVNÍHO DŮVODU


 např. uţívání cizí místnosti bez práva nájmu např. uţívání cizí místnosti bez práva nájmu 


 vydání cizího literárního díla vydání cizího literárního díla 


bez nakladatelské licence od autorabez nakladatelské licence od autora


 zaplacení nájemného bývalému vlastníkovizaplacení nájemného bývalému vlastníkovi


domu v důsledku omylu v osobě věřiteledomu v důsledku omylu v osobě věřitele


 zaplacení odměny za dílo na cizí bankovní zaplacení odměny za dílo na cizí bankovní 


účet v důsledku omylu v čísle účtuúčet v důsledku omylu v čísle účtu


 zaplacení členského příspěvku v mylném zaplacení členského příspěvku v mylném 


domnění členství ve spolku (plnění nedluhu)domnění členství ve spolku (plnění nedluhu)
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2.2. PLNĚNÍ Z NEPLATNÉHO PLNĚNÍ Z NEPLATNÉHO 


PRÁVNÍHO ÚKONUPRÁVNÍHO ÚKONU


 Důvody neplatnosti Důvody neplatnosti 


a.a. nesvéprávnostnesvéprávnost nebo nebo neschopnostneschopnost


k určitému jednání při duševní porušek určitému jednání při duševní poruše


b.b. nenáleţitostnenáleţitost právního úkonu (nesvoboda, právního úkonu (nesvoboda, 


neváţnost, neurčitost, nesrozumitelnost, neváţnost, neurčitost, nesrozumitelnost, 


nemoţnost plnění, pochybnost o významu při nemoţnost plnění, pochybnost o významu při 


chybách v psaní nebo počtech)chybách v psaní nebo počtech)


c.c. vadnost obsahuvadnost obsahu nebo nebo účeluúčelu právního úkonu právního úkonu 


(odpor nebo obcházení zákona, rozpor(odpor nebo obcházení zákona, rozpor


s dobrými mravy)    s dobrými mravy)     nene pouze formypouze formy
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Výši bezdůvodného obohacení záležejícího v užívání nebytových Výši bezdůvodného obohacení záležejícího v užívání nebytových 


prostor na základě neplatné nájemní smlouvy určí soud peněžitou prostor na základě neplatné nájemní smlouvy určí soud peněžitou 


částkou, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v částkou, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v 


daném místě a čase na užívání obdobných nebytových prostor, daném místě a čase na užívání obdobných nebytových prostor, 


zpravidla právě formou nájmu, a kterou by nájemce za obvyklých zpravidla právě formou nájmu, a kterou by nájemce za obvyklých 


okolností byl povinen plnit podle nájemní smlouvy. okolností byl povinen plnit podle nájemní smlouvy. 


ByloBylo--li nájemné v posuzovaném období regulovanou cenou, li nájemné v posuzovaném období regulovanou cenou, 


nemůže výše bezdůvodného obohacení přesáhnout částku nemůže výše bezdůvodného obohacení přesáhnout částku 


omezenou cenovými předpisy.                                       omezenou cenovými předpisy.                                       R 53/00R 53/00
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3.3. PLNĚNÍ Z ODPADNUVŠÍHO PLNĚNÍ Z ODPADNUVŠÍHO 


PRÁVNÍHO DŮVODUPRÁVNÍHO DŮVODU


 Původně sice existoval právní důvod, Původně sice existoval právní důvod, 


avšak v době plnění jiţ odpadlavšak v době plnění jiţ odpadl


např.např. uţívání obchodní místnosti uţívání obchodní místnosti 


i po zániku práva nájmu výpovědíi po zániku práva nájmu výpovědí


pronajímatele, zaplacení za dílo pronajímatele, zaplacení za dílo 


na základě pravomocného rozsudku,na základě pravomocného rozsudku,


zrušeného dovolacím rozhodnutím zrušeného dovolacím rozhodnutím 
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4.4. OBOHACENÍ OBOHACENÍ 


Z NEPOCTIVÝCH ZDROJŮZ NEPOCTIVÝCH ZDROJŮ


 NepoctivýNepoctivý zdrojzdroj, postrádající morální , postrádající morální 
ospravedlnění, ospravedlnění, např. z nekalé činnostinapř. z nekalé činnosti


a.a. nepoctivost i protiprávnostnepoctivost i protiprávnost


např. zdroj ze šizení zákazníka, z vydávání např. zdroj ze šizení zákazníka, z vydávání 


pouţitého zboţí za nové, z předraţování, pouţitého zboţí za nové, z předraţování, 


ze záměny prvotřídního zboţí za druhořadé, ze záměny prvotřídního zboţí za druhořadé, 


zdroj z neoprávněně ušetřených výrobníchzdroj z neoprávněně ušetřených výrobních


nákladů napodobením cizího výrobku  nákladů napodobením cizího výrobku  


b.b. nepoctivost bez ohledu na protiprávnostnepoctivost bez ohledu na protiprávnost


např. i bez ohledu na milost nebo amnestiinapř. i bez ohledu na milost nebo amnestii
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 Nepoctivý zdroj Nepoctivý zdroj 


a.a. souběţně i jinak soukromoprávně deliktnísouběţně i jinak soukromoprávně deliktní


např. výnos z nekalé soutěţenapř. výnos z nekalé soutěţe


b.b. souběţně soudně nebo správně trestnýsouběţně soudně nebo správně trestný


např. zdroj z trestného činu krádeţe, únosu např. zdroj z trestného činu krádeţe, únosu 


nebo kuplířství či z přestupku aj. správního nebo kuplířství či z přestupku aj. správního 


deliktu; srv. např. výkupnédeliktu; srv. např. výkupné


c.c. souběţně jinak veřejnoprávně postiţitelnýsouběţně jinak veřejnoprávně postiţitelný


např. ţivnostenskoprávněnapř. ţivnostenskoprávně


d.d. bez souběţného bez souběţného jinéhojiného právního postiţeníprávního postiţení
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 Soukromoprávně rozhodný znakSoukromoprávně rozhodný znak


nepoctivosti zdrojenepoctivosti zdroje, nikoli nutně ve znacích , nikoli nutně ve znacích 


trestného činu trestného činu např. podvodu, zpronevěry aj.např. podvodu, zpronevěry aj.


 Nepoctivost zdroje obohaceníNepoctivost zdroje obohacení


=  objektivní =  objektivní právníprávní pojem pojem 


(řád právní)(řád právní)


=  souběţně =  souběţně morálnímorální pojem (veřejná morálka) pojem (veřejná morálka) 


(řád morální)(řád morální)
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Při hodnocení nepoctivosti zdrojů je třeba mít Při hodnocení nepoctivosti zdrojů je třeba mít 


na zřeteli, že tu platí domněnka poctivosti zdrojů na zřeteli, že tu platí domněnka poctivosti zdrojů 


majetkového prospěchu. majetkového prospěchu. 


Proto nepoctivost zdroje musí prokázat ten, kdo se Proto nepoctivost zdroje musí prokázat ten, kdo se 


domáhá vydání tohoto majetkového prospěchu.domáhá vydání tohoto majetkového prospěchu.


R 25/86R 25/86
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EXKURS:   ZÁKAZ PRANÍ  EXKURS:   ZÁKAZ PRANÍ  


ŠPINAVÝCH PENĚZŠPINAVÝCH PENĚZ


 Zákaz legalizace výnosů z trestné Zákaz legalizace výnosů z trestné 


činnostičinnosti


z. č. 253/08 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z. č. 253/08 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 


z trestné činnosti a financování terorismuz trestné činnosti a financování terorismu
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5.5. PLNĚNÍ ZA JINÉHOPLNĚNÍ ZA JINÉHO


 Plnění za jiného, co po právu měl plnit Plnění za jiného, co po právu měl plnit 


sámsám


např. zaplacení hostinské útraty např. zaplacení hostinské útraty 


za známého, který omylem odešel za známého, který omylem odešel 


bez placeníbez placení
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např. zaplacení výţivného na dítě např. zaplacení výţivného na dítě 


manţelem matky, jemuţ svědčila zákonná manţelem matky, jemuţ svědčila zákonná 


domněnka otcovstvídomněnka otcovství


§§ 101 z. rod.101 z. rod.
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DŮSLEDKY NEPLATNÉ DŮSLEDKY NEPLATNÉ 


NEBO ZRUŠENÉ SMLOUVYNEBO ZRUŠENÉ SMLOUVY


 SmlouvaSmlouva, , např. nájemní,např. nájemní, neplatnáneplatná nebo  nebo  


zrušenázrušená, , např. dohodou či odstoupenímnapř. dohodou či odstoupením





závazek kaţdézávazek kaţdé strany vrátit druhé vše, co strany vrátit druhé vše, co 


podle smlouvy dostala podle smlouvy dostala 


(vzájemné restituční závazky)(vzájemné restituční závazky)


např. vrátit majetkový prospěch z uţívání             např. vrátit majetkový prospěch z uţívání             


najatého bytu oproti vrácení nájemnéhonajatého bytu oproti vrácení nájemného
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EXKURS:  PRÁVO DAŇOVÉEXKURS:  PRÁVO DAŇOVÉ


 Daňový přeplatek na úkorDaňový přeplatek na úkor poplatníkapoplatníka


=  daňově bezdůvodné obohacení státu=  daňově bezdůvodné obohacení státu


 Vrácení daňového přeplatkuVrácení daňového přeplatku FÚ FÚ 


ve veřejnoprávním reţimu veřejné správy ve veřejnoprávním reţimu veřejné správy 


daní a poplatků daní a poplatků 
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EXKURS:  TRESTNÍ PROCESEXKURS:  TRESTNÍ PROCES


 Poškozený s právem na náhradu škodyPoškozený s právem na náhradu škody


způsobené trestným činem v adhezním způsobené trestným činem v adhezním 


řízení řízení (připojeném k trestnímu řízení)(připojeném k trestnímu řízení)


 postiţený věřitel bez práva na vydánípostiţený věřitel bez práva na vydání


bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení


způsobeného trestným činem způsobeného trestným činem 


v adhezním řízení       v adhezním řízení       R 7/78R 7/78--III tr., R 30/83 tr.III tr., R 30/83 tr.
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6. ČÁST6. ČÁST


VŠEOBECNĚ VŠEOBECNĚ 


O JEDNATELSTVÍ BEZ PŘÍKAZUO JEDNATELSTVÍ BEZ PŘÍKAZU
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PŘIROZENÝ ZÁKLADPŘIROZENÝ ZÁKLAD


Princip (přirozenost) vzájemného Princip (přirozenost) vzájemného 


podporovánípodporování
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PŘÍKLAD:  PŘÍKLAD:  


ZachránciZachránci


Náhodní svědci dopravní nehody odvrátili Náhodní svědci dopravní nehody odvrátili 


hrozící ztrátu končetiny její oběti tím, ţe hrozící ztrátu končetiny její oběti tím, ţe 


zraněného člověka na své útraty, zraněného člověka na své útraty, 


spočívající v nákladech na pouţití jejich spočívající v nákladech na pouţití jejich 


vozidla, sami hned převezli do nemocnice.vozidla, sami hned převezli do nemocnice.
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PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 


Spadlý eternit Spadlý eternit 


Nesvéprávný soused o své vůli obstaral Nesvéprávný soused o své vůli obstaral 


opravení střešní krytiny stodoly druhého opravení střešní krytiny stodoly druhého 


souseda, aby do ní nezatékalo, protoţesouseda, aby do ní nezatékalo, protoţe


z ní po zimě vypadl kus eternitu. z ní po zimě vypadl kus eternitu. 


Učinil tak tím, ţe o opravu poţádal třetího Učinil tak tím, ţe o opravu poţádal třetího 


souseda, který je pokrývačem.souseda, který je pokrývačem.
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POJEMPOJEM


 Management of anotherManagement of another’’ affairs, unauthorised administration, affairs, unauthorised administration, 
negotium gestionegotium gestio


vědomávědomá dobrovolná činnost pro dobrovolná činnost pro jinéhojiného
a v zájmu a v zájmu jiného jiného na svou na svou vlastnívlastní odpovědnost odpovědnost 
a nebezpečí a nebezpečí 


bezbez vázanosti příkazem k činnosti za účelem,vázanosti příkazem k činnosti za účelem,


aby aby jinýjiný nebyl poškozen nebo aby měl prospěchnebyl poškozen nebo aby měl prospěch


např. pomoc bliţnímu v havárii, v nesnázích, např. pomoc bliţnímu v havárii, v nesnázích, 


při zařizování běţných záleţitostí aj.při zařizování běţných záleţitostí aj.


 příkazní smlouva s vázaností příkazempříkazní smlouva s vázaností příkazem
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1.1. obstarání obstarání cizícizí záleţitosti v záleţitosti v cizímcizím zájmuzájmu


2.2. nedostatek příkazu nebo jiného nedostatek příkazu nebo jiného 


oprávnění jednateleoprávnění jednatele


např. domnívánapř. domnívá--li se jednatel bez příkazu,li se jednatel bez příkazu,


ţe by obstaraný s obstaráním svéţe by obstaraný s obstaráním své


záleţitosti souhlasilzáleţitosti souhlasil
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 Obstarání cizí záleţitostiObstarání cizí záleţitosti,,


aniţaniţ by byl jednatel bez příkazu k tomuby byl jednatel bez příkazu k tomu


oprávněnoprávněn::


1.1. souhlasem souhlasem 


2.2. jiným právním důvodem jiným právním důvodem 


např. rozhodnutím soudu jako opatrovník např. rozhodnutím soudu jako opatrovník 


nebo poručník nebo ze zákonanebo poručník nebo ze zákona







92


DEVÍZADEVÍZA


Nikdo se nemá vmísit do cizích záležitostíNikdo se nemá vmísit do cizích záležitostí


 Zásada privátní autonomieZásada privátní autonomie


 vnucenost cizího zásahu do svýchvnucenost cizího zásahu do svých
osobních nebo majetkovýchosobních nebo majetkových


záleţitostí záleţitostí 


 právní ochrana svobodyprávní ochrana svobody


 2 výjimečné2 výjimečné prolamující skutky           prolamující skutky           
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PRÁVNÍ SKUTEČNOSTPRÁVNÍ SKUTEČNOST


 Skutek spočívající v obstarání cizí  Skutek spočívající v obstarání cizí  


záleţitosti záleţitosti bez dalšíhobez dalšího


=   zavazovací důvod=   zavazovací důvod


 uhrazovací závazek obohaceného uhrazovací závazek obohaceného 


co do nákladů nepřikázanéhoco do nákladů nepřikázaného


jednatelejednatele
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ZDROJE PRÁVAZDROJE PRÁVA


1.1. §§ 742 742 -- 746 o. z.746 o. z.


2.2. §§ 33/2 o. z.33/2 o. z.
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OSOBYOSOBY


jednatel bez příkazu jednatel bez příkazu 


(nepřikázaný jednatel, obstaratel, věřitel, (nepřikázaný jednatel, obstaratel, věřitel, 


negotiorum gestor)negotiorum gestor)





obohacený obohacený 


(dluţník, pán záleţitosti, (dluţník, pán záleţitosti, dominus negotii)dominus negotii)
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PŘEDMĚTPŘEDMĚT


 Plnění bez příkazuPlnění bez příkazu


=  konání (obstarání cizí záleţitosti) =  konání (obstarání cizí záleţitosti) bez bez příkazupříkazu


 právní jednáníprávní jednání, , např. obstarání koupě např. obstarání koupě 


jízdenky, reservace ubytování, objednání jízdenky, reservace ubytování, objednání 


taxisluţby, a to ve prospěch cizíhotaxisluţby, a to ve prospěch cizího


 prosté jednáníprosté jednání (faktická činnost)(faktická činnost)


např. postarání se o děti ve prospěch jejichnapř. postarání se o děti ve prospěch jejich


rodičůrodičů
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MAJETKOVÝ PROSPĚCHMAJETKOVÝ PROSPĚCH


 Předmět Předmět 


=  prospěch z =  prospěch z nákladůnákladů obstaravatelského obstaravatelského 


výkonu nepřikázaného jednatele, výkonu nepřikázaného jednatele, 


např. z nákladů na obstarání vstupenky např. z nákladů na obstarání vstupenky 


nebo na obstarání ohlídání dětínebo na obstarání ohlídání dětí


 úhradový úhradový závazek obohaceného  závazek obohaceného  


(dluţníka)(dluţníka) co do co do nákladůnákladů věřitele  věřitele  


(nepřikázaného jednatele)(nepřikázaného jednatele)
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NejdeNejde--li o některou ze li o některou ze 22 skutkových podstat:                     skutkových podstat:                     


 bez právabez práva nepřikázaného jednatele nepřikázaného jednatele 


na náhradu nákladů,na náhradu nákladů,


avšak s právem vzít si, co pořídilavšak s právem vzít si, co pořídil


vlastním nákladem, aby se obstaraný o tovlastním nákladem, aby se obstaraný o to


neobohatilneobohatil


 nemoţnost vzetí si, nemoţnost vzetí si, např. pro zániknapř. pro zánik


obstarané reservace letenky a pro její prodejobstarané reservace letenky a pro její prodej


třetímutřetímu
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NÁKLADY OBSTARÁNÍNÁKLADY OBSTARÁNÍ


1.1. nutné náklady při odvracení hrozící škody nutné náklady při odvracení hrozící škody 


cizímucizímu


2.2. náklady při prospěšnosti cizímunáklady při prospěšnosti cizímu


 Účelnost nákladů Účelnost nákladů (rozumnost, přiměřenost)(rozumnost, přiměřenost)


např. náklady na zaplacení hlídání dětí, např. náklady na zaplacení hlídání dětí, 
cestovní náklady, náklady na vlastní odměnu cestovní náklady, náklady na vlastní odměnu 
nepřikázaného jednatele při výkonu jeho nepřikázaného jednatele při výkonu jeho 
povolání v obvyklé výši, kupř. jako řemeslníka, povolání v obvyklé výši, kupř. jako řemeslníka, 
veterinárního lékaře, aj. veterinárního lékaře, aj. 
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ZÁKONNÉ ZÁVAZKY ZÁKONNÉ ZÁVAZKY 


JEDNATELE BEZ PŘÍKAZUJEDNATELE BEZ PŘÍKAZU


1.1. závazek závazek dokončitdokončit jednání, jednání, např. dohasit např. dohasit 


poţár při odvracení hrozící škodypoţár při odvracení hrozící škody


2.2. závazek podat o jednání závazek podat o jednání vyúčtovánívyúčtování


srv. náklady nepřikázaného jednatelesrv. náklady nepřikázaného jednatele


3.3. závazek závazek převést všepřevést vše získanézískané na toho, na toho, 


jehoţ záleţitost obstaral bez příkazujehoţ záleţitost obstaral bez příkazu


např. převést vlastnictví obstarané např. převést vlastnictví obstarané 


divadelní vstupenkydivadelní vstupenky







101


ODPOVĚDNOT JEDNATELE ODPOVĚDNOT JEDNATELE 


BEZ PŘÍKAZU ZA ŠKODUBEZ PŘÍKAZU ZA ŠKODU


 Zvláštní skutková podstata odpovědnosti Zvláštní skutková podstata odpovědnosti 


za škoduza škodu zásahem do záleţitostí jinéhozásahem do záleţitostí jiného::


1.1. bez odvracení hrozící škodybez odvracení hrozící škody


2.2. proti projevené vůli, proti projevené vůli, např. nic neobstarávatnapř. nic neobstarávat


 Odpovědnost i za náhodu Odpovědnost i za náhodu (náhodnou škodu), (náhodnou škodu), 


ledaţe by beztak vzniklaledaţe by beztak vznikla
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7. ČÁST7. ČÁST


SKUTKOVÉ PODSTATYSKUTKOVÉ PODSTATY


JEDNATELSTVÍ BEZ PŘÍKAZUJEDNATELSTVÍ BEZ PŘÍKAZU
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2 SKUTKOVÉ PODSTATY2 SKUTKOVÉ PODSTATY


 Skutek obstarání cizí záleţitosti bez příkazu Skutek obstarání cizí záleţitosti bez příkazu 


(negotiorum gestio)(negotiorum gestio)


1.1. odvracení hrozící škodyodvracení hrozící škody, , např. obohacenýnapř. obohacený


sám nestačí na odvrácení poţáru nebo sám nestačí na odvrácení poţáru nebo 


o hrozící škodě ze ţivlů nevío hrozící škodě ze ţivlů neví


2.2. jednání k uţitku jinéjednání k uţitku jiné osoby, ale osoby, ale bezbez jejího jejího 


zpravení o tom a zpravení o tom a bezbez vyčkání jejího souhlasuvyčkání jejího souhlasu


např. obstarání „co mu na očích viděl“např. obstarání „co mu na očích viděl“
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1.  ODVRACENÍ HROZÍCÍ ŠKODY1.  ODVRACENÍ HROZÍCÍ ŠKODY


 Předpoklad souhlasu obohacenéhoPředpoklad souhlasu obohaceného


 jednatel bez příkazu nemusí mítjednatel bez příkazu nemusí mít


souhlassouhlas


 Závazek obohaceného nahradit nutnýZávazek obohaceného nahradit nutný


nákladnáklad jednatele bez příkazu, i kdyţ se jednatele bez příkazu, i kdyţ se 


výsledekvýsledek (odvrácení hrozící škody) (odvrácení hrozící škody) 


nedostavil nedostavil (bez ohledu na úspěšnost), (bez ohledu na úspěšnost), 


aniţ by neúspěšnost jednající zavinilaniţ by neúspěšnost jednající zavinil
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2.       PROSPĚCH CIZÍHO2.       PROSPĚCH CIZÍHO


 Nikdo nesmí být proti své vůli k ničemu Nikdo nesmí být proti své vůli k ničemu 
nucennucen


 Hledisko právnostiHledisko právnosti nepřikázaného   nepřikázaného   
jednatelství ve prospěch cizího:jednatelství ve prospěch cizího:


Zda by pán svých záleţitostí vzhledem Zda by pán svých záleţitostí vzhledem 


ke všem okolnostem souhlasil s převzetím ke všem okolnostem souhlasil s převzetím 


obstarání své věci jiným?obstarání své věci jiným?
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