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OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO

VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ

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.
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verze 2.5 (2010)verze 2.5 (2010)

© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005

„Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu,„Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu,
kterým ho necháme proniknouti.“kterým ho necháme proniknouti.“
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Bohuš Tomsa,Bohuš Tomsa, O filosofické výchově právníka.O filosofické výchově právníka.
čsp. Bratislava, čsp. Bratislava, 1,1, 1927,1927, s. 399.s. 399.

4

5

TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH
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6.6. mravní a ústavní základymravní a ústavní základy
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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 nichž spočívají právní normy chovánína nichž spočívají právní normy chování
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na nichž spočívají právní normy chovánína nichž 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

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
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  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

1. ČÁST1. ČÁST

SMYSL SOUKROMÉHO PRÁVA,SMYSL SOUKROMÉHO PRÁVA,

JEHO PILÍŘE JEHO PILÍŘE 
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AA
CIVILISTIKACIVILISTIKA

SOUKROMÉ POMĚRYSOUKROMÉ POMĚRY
1.1. osobní nebo majetkové všeobecné (občanské)osobní nebo majetkové všeobecné (občanské)
2.2. tvůrčí  tvůrčí  
3.3. hospodářské vč. soutěžníchhospodářské vč. soutěžních
44 obchodníobchodní
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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

PILÍŘE SOUKROMÉHO PRÁVAPILÍŘE SOUKROMÉHO PRÁVA

Základní právní instituceZákladní právní instituce

11 ochrana osobnosti a rodinyochrana osobnosti a rodiny
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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

Římskoprávní významŘímskoprávní význam

1.1. personaepersonae (osoby)(osoby)
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2.2. res  res  (věci)(věci)
3.3. actiones  actiones  (žaloby)(žaloby)

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, držby, dědictví, právní instituce vlastnictví, držby, dědictví, 
kupní smlouvy, daru, nájmu aj.kupní smlouvy, daru, nájmu aj.
6. stol. 6. stol. Corpus iuris civilisCorpus iuris civilis
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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

PŘEVAŽUJÍCÍ EVROPSKÁ PŘEVAŽUJÍCÍ EVROPSKÁ 
TRADICETRADICE

1.1. židovskožidovsko--křesťanské náboženstvíkřesťanské náboženství
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2.2. klasická řecká filozofieklasická řecká filozofie
staroegyptská filozofiestaroegyptská filozofie

3.3. římské právořímské právo

CO JE SOUKROMÉ PRÁVO?CO JE SOUKROMÉ PRÁVO?
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CO JE OBČANSKÉ PRÁVO?CO JE OBČANSKÉ PRÁVO?

1.1. Subjektivní obecné soukromé právo, Subjektivní obecné soukromé právo, 
(oprávnění), jež vyplývá z právního řádu(oprávnění), jež vyplývá z právního řádu
((subjektivnísubjektivní právně pojmový význam)právně pojmový význam)
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(( jj p p j ý ý )p p j ý ý )
např. právo vlastnickénapř. právo vlastnické

2.2. Soukromoprávní část právního řáduSoukromoprávní část právního řádu
((objektivníobjektivní právně pojmový význam)právně pojmový význam)

Část právního řáduČást právního řádu, jež:, jež:
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 
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p j , j jp j , j j
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

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 
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jj pp p pp p
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

Udržování Udržování přirozené rovnováhypřirozené rovnováhy
v soukromých poměrech a jejichv soukromých poměrech a jejich
vyrovnávánívyrovnávání
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yy
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

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:

11 způsobuzpůsobu výkonuvýkonu aa ochranyochrany přirozenýchpřirozených

20

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 ohrožení za ohrožení 
nebo porušení přirozených aj. právnebo porušení přirozených aj. práv

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.

aa podložený právem (podložený právem ( pouhá zvědavost):pouhá zvědavost):
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a.a. podložený právem    (podložený 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.

JAK CHRÁNÍ JAK CHRÁNÍ 
SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?

Vybavením práva nárokemVybavením práva nárokem
=  vymahatelností (žalovatelností) práva=  vymahatelností (žalovatelností) práva
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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

24

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. 
používáním používáním v konkrétních případechv konkrétních případech
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CIVILISTIKACIVILISTIKA

VýznamVýznam

b á k á íb á k á í
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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

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

26

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.

27 28

29 30
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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 právaZvláštní soukromá práva s předností úpravys předností úpravy
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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

„(…) práva k duševnímu vlastnictví „(…) práva k duševnímu vlastnictví 
jsou práva soukromá;“jsou práva soukromá;“
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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.)

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 
bb právnických osobprávnických osob

34

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

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
22 metodametoda ústavní konformityústavní konformity

35

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

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,,

36

e odae oda p pado ýc studp pado ýc stud ,,
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 stážístáží
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

38

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

39

=  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 možnéhoprávně možného chováníchování

osob, vyplývajícího z právního řáduosob, vyplývajícího z právního řádu
a chráněného státním prosazeníma chráněného státním prosazením

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

40

p ,p ,
každý případ má být upraven nebo rozhodnutkaždý 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

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

41

jedno ruší druhéjedno ruší druhé
Právní principy:Právní principy: platí platí souběžně souběžně 

dva nebo více; kříží se dva nebo více; kříží se 
a vyvažují se vzájemně, a vyvažují 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

PoměrPoměr právního principu a právního právního principu a právního 
pravidlapravidla

42

neplatíneplatí
zásada zásada lex specialis derogat legi generalilex specialis derogat legi generali
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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) 

43

PravidloPravidlo zachování účelu právazachování účelu práva

JeJe--li porušen obsah právní normy, li porušen obsah právní normy, 
přičemž účel z ní vyplývající je zachován, přičemž účel z ní vyplývající je zachován, 

je je rozhodné zachování účelurozhodné zachování účelu za za předpokladupředpokladu, , 
že porušení obsahu že porušení obsahu nezpůsobujenezpůsobuje újmu  újmu  

nebo nebo neohrožuje neohrožuje veřejný pořádek.veřejný pořádek.

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

22 právní důsledekprávní důsledek naplnění skutkové podstatynaplnění skutkové podstaty

44

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

SOUKROMÉ PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO 
A PROCESNÍ PRÁVOA PROCESNÍ PRÁVO

Právo soukroméPrávo soukromé =  hmotné=  hmotné
1.1. právo občanské právo občanské aj.aj.

45

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.

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
procesníprocesní právo civilní (občanské);právo civilní (občanské); řř

46

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“,
nýbrž je nýbrž 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).).

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

47

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  

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 ájmo áteorie ájmo á Ulpian sUlpian s P bli t d dP bli t d d

48

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

Veřejné právo Veřejné právo 
(ius publicum)(ius publicum)

veřejná nadřízenostveřejná nadřízenost
ve ve veřejných veřejných poměrechpoměrech

49

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

např. rozkaznapř. rozkaz

výkon výkon svrchované svrchované 
veřejné mociveřejné moci
např. soudnímnapř. soudním
rozhodováním o právurozhodováním o právu

nikdo nemánikdo nemá
svrchovanousvrchovanou
soukromou mocsoukromou moc
nad jinýmnad jiným

stát má svrchovanou stát má svrchovanou 
veřejnou moc veřejnou moc 
nad lidmi nad lidmi 
a právnickými osobamia právnickými osobami

50

rovnýrovný vztahvztah
např. pracovní poměrnapř. pracovní poměr

vrchnostenský vrchnostenský poměrpoměr
např. služební poměr, např. služební poměr, 
procesní vztah soudu procesní vztah soudu 
a účastníka řízenía účastníka řízení

PŘÍKLAD 1: PŘÍKLAD 1: 
KULTURNÍ PAMÁTKA  KULTURNÍ PAMÁTKA  

SoukroméSoukromé právo vlastnické k domu.právo vlastnické k domu.
(o. z.)(o. z.)

51

VeřejnoprávníVeřejnoprávní prohlášeníprohlášení
stále soukromého domu za kulturní památkustále soukromého domu za kulturní památku
s s veřejnoprávnímveřejnoprávním ochranným režimem ochranným režimem 
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

52

53

PŘÍKLAD 2:PŘÍKLAD 2:
LOGOLOGO ®®

SoukroméSoukromé právo průmyslově právo průmyslově vlastnickévlastnické
k nezapsanému grafickému označení (logu).k nezapsanému grafickému označení (logu).

VeřejnoprávníVeřejnoprávní kvalifikace kvalifikace 

54

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



10

55

ROVNOST V PŘIROZENÝCHROVNOST V PŘIROZENÝCH
A SOUKROMÝCH PRÁVECHA SOUKROMÝCH PRÁVECH

Každý Každý 
je roven v je roven v uznáníuznání

svého svého přirozenéhopřirozeného osobnostního práva, osobnostního práva, 

56

pp p ,p ,
v jeho v jeho výkonuvýkonu a a ochraněochraně,,

jakož i v jakož i v nabývánínabývání
svých svých soukromýchsoukromých práv práv 

a v jejich a v jejich výkonuvýkonu a a ochraněochraně..

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

57

nikomunikomu nelzenelze vnutit závazekvnutit závazek
nikdonikdo nemůženemůže 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

ROVNOVÁHA A VZÁJEMNOST ROVNOVÁHA A VZÁJEMNOST 
SOUKROMÝCH PRÁVSOUKROMÝCH PRÁV

Přirozený zákon rovnováhyPřirozený zákon rovnováhy
(Gleichgewichtsgesetz, Law of Equilibrium)(Gleichgewichtsgesetz, Law of Equilibrium)

58

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

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
22 nesvéprávnýnesvéprávný

59

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.

ZÁKAZ ZNEUŽITÍ MONOPOLUZÁKAZ ZNEUŽITÍ MONOPOLU
MonopolMonopol

1.1. přirozenýpřirozený
2.2. právní právní (výhradní koncese)(výhradní koncese)

Smlouva připojovacíSmlouva připojovací (adhézní)(adhézní)

60

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 každýmkaždým, , 
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 nemůženemůže 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

61

vč. svobody tvorbyvč. svobody tvorby
Vlastnická svobodaVlastnická svoboda

vlastnictví zavazuje  =  zákaz zneužitívlastnictví zavazuje  =  zákaz zneužití
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

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

62

(p )(p )
např. svobodná prácenapř. svobodná práce nucená práce (trest)nucená práce (trest)

Ius dispositivumIus dispositivum
každý si svobodně upravuje svá soukromákaždý 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

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
ý l ě f l ý ák ý áký l ě f l ý ák ý ák

63

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.                                                          

(…) 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

64

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.

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::

65

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

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 

b á i ký h bb á i ký h b

66

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 
ůliůli řř ji t lji t l jiště í d ěd tijiště í d ěd ti

67

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)

68

EXKURS EXKURS 
O PŘIROZENÝCH ZÁKLADECH O PŘIROZENÝCH ZÁKLADECH 
SOUKROMÉHO PRÁVA SOUKROMÉHO PRÁVA 

69

ČLOVĚKČLOVĚK
V PROSTŘEDÍ  V PROSTŘEDÍ  ☯☯

Jedinec Jedinec 
1.1. součást životního prostředí  součást životního prostředí  

=  pojetí přirozené, odpovědně svobodné=  pojetí přirozené, odpovědně svobodné

70

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  

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

71

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

MOCMOC
Síla, vůleSíla, vůle

Vyšší mocVyšší moc
subjektivní právo subjektivní právo přirozenépřirozené

72

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“

73

„ať chceme, nebo nechceme„ať chceme, nebo nechceme

Vyšší moc   Vyšší moc   nižší moc (lidská moc)nižší 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 nemožnost plnění  pro následnou nemožnost plnění  (vis maior)(vis maior)

74

75

PRÁVOPRÁVO

Objektivní přirozený řád veškerenstvaObjektivní přirozený řád veškerenstva
(physis)(physis)

76

Lidskou vůlí společenskyLidskou vůlí společensky (pozemsky)(pozemsky)
stanovené nebo uznané pravidlo chování stanovené nebo uznané pravidlo chování 
(thesis)(thesis)

PŘIROZENÉ ZÁKLADY PŘIROZENÉ ZÁKLADY 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

Platnost přirozených právPlatnost přirozených práv

uznání neporušitelnostiuznání neporušitelnosti přirozených právpřirozených práv

77

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

78
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79

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

80

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

81 82

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

83

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

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)

84

Subjektivní pojmový významSubjektivní pojmový význam
=  subjektivní =  subjektivní vrozenávrozená přirozená práva každého přirozená práva každého 
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
Přitažlivost stejnorodostiPřitažlivost stejnorodosti Simile gaudet similiSimile gaudet simili

85

Přitažlivost stejnorodostiPřitažlivost 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.

Přirozené právo svobodnéhoPřirozené právo svobodného
rozhodování člověka i lidstvarozhodování člověka i lidstva

zákonitost vznikání a růstuzákonitost vznikání a růstu

86

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

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

87

např. např. přirozené právo žít;přirozené právo žít; žijeme bez ohledu na žijeme 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

PŘÍKLADY MEZINÁRODNÍPŘÍKLADY MEZINÁRODNÍ

Vrozené právo každé lidské bytosti na životVrozené právo každé lidské bytosti na život
uznané čl. 6 uznané čl. 6 Mezinárodního paktuMezinárodního paktu
o občanských a politických právecho občanských a politických právech (1966),(1966),

88

ý p ý pý p ý p ( ),( ),
č. 120/76 Sb.č. 120/76 Sb.

Přirozené právo dítěte Přirozené právo dítěte na život na život 
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.

Základní právo každé lidské bytosti   Základní právo každé lidské bytosti   
těšiti se zdraví v nejvyšším stupnitěšiti se zdraví v nejvyšším stupni

uznané preambulíuznané preambulí Ústavy SvětovéÚstavy Světové

89

uznané preambulí uznané preambulí Ústavy Světové Ústavy Světové 
zdravotnické organizacezdravotnické organizace (1946)(1946)
(č. 189/1948 Sb.)(č. 189/1948 Sb.)

Přirozené právo národů užívat plně a svobodně   Přirozené právo národů užívat 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.

90

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

91

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.

RYS OSTROVIDRYS OSTROVID

Přirozené právo rysa na existenci Přirozené právo rysa na existenci 
v naší příroděv naší přírodě

MŽP: záchranný program silně ohroženého  MŽP: záchranný program silně ohroženého  
ČČ

92

druhu živočicha rysa ostrovida v České druhu živočicha rysa ostrovida v České 
republice (1998)republice (1998)

ZvířeZvíře =  =  živý tvorživý tvor
popř. jiná majetková hodnota, popř. jiná majetková hodnota, 
nežli věc nebo majetkové právo (o. z.)nežli věc nebo majetkové právo (o. z.)

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 
či ti pů b kt ý líbíči ti pů b kt ý líbí

93

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.                             

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 

94

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.

USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 
PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV

NeNezadatelné zadatelné nabytínabytí přirozených práv přirozených práv 

NeNezadatelnázadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv

95

NeNezadatelná zadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv

StátemStátem upravený upravený výkonvýkon přirozených právpřirozených práv

StátemStátem přiznaná přiznaná ochranaochrana přirozených přirozených 
práv práv 

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,,

96

pp
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



17

PRÁVNÍ CITPRÁVNÍ CIT

Součást lidské osobnosti Součást lidské osobnosti (ducha)(ducha)
(Rechtsempfinden)(Rechtsempfinden)
např. cit pro spravedlnost,např. cit pro spravedlnost,

97

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

ZDRAVÝ ROZUMZDRAVÝ ROZUM

Common senseCommon sense
=  rozumovému poznání nadřazený=  rozumovému poznání nadřazený

praktický soud a hodnocení životní situacepraktický soud a hodnocení životní situace
dledle prožité k šenostiprožité k šenosti (empirie)(empirie)

98

dle dle prožité zkušenosti prožité 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

„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 

99

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.

100

3. ČÁST3. ČÁST

DĚJINY, DĚJINY, 

PŘÍTOMNOST, PŘÍTOMNOST, 

101

,,

BUDOUCNOSTBUDOUCNOST

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

102

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 právoprecedenční právo (case law)(case law)

103

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

SOUKROMOPRÁVNÍ ZEMĚPISSOUKROMOPRÁVNÍ ZEMĚPIS

Soukromoprávní soustavySoukromoprávní soustavy::

1.1. evropská kontinentálníevropská kontinentální

104

pp
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

Soukromoprávní rodinySoukromoprávní rodiny (okruhy)(okruhy)

1.1. románskárománská
22 germánskágermánská

105

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

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

106

Uhersko Uhersko vč. vč. Horních UherHorních Uher: obyčejové právo : obyčejové právo 

ČeskoslovenskoČeskoslovensko
převážně soukromoprávní dualismus 1918 převážně 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.

107

České překlady ABGBČeské překlady ABGB

1812   kniha všeobecných zákonů městských1812   kniha všeobecných zákonů městských

pro všechny německé dědičné zeměpro všechny německé dědičné země

108

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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109

Československo 1950 Československo 1950 –– 19641964
o. z.o. z. č. 141/50 Sb., přiblížení právu sovětskému   č. 141/50 Sb., přiblížení právu sovětskému   

1948   Ústava1948   Ústava
1949 zákon o právu rodinném1949 zákon o právu rodinném

110

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

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

111

p ý ,p ý ,
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.

112

BĚŽNÉ POJMY BĚŽNÉ POJMY v.v. O. Z. 1964O. Z. 1964
fyzická osobafyzická osoba
právnická osobaprávnická osoba

občanobčan
socialistická socialistická 
organizace, organizace, 
jiná organizacejiná organizace

113

soukromé, nebo soukromé, nebo 
veřejné právoveřejné právo
dobrá víradobrá víra
dobré mravydobré mravy

jiná organizacejiná organizace
socialistické právosocialistické právo

--
zásady socialistického zásady socialistického 
soužitísoužití

veřejný pořádekveřejný pořádek
svéprávnostsvéprávnost

věcná právavěcná práva

vlastnictvívlastnictví

zájem společnostizájem společnosti
způsobilost k právním způsobilost k právním 
úkonůmúkonům
--
socialistickésocialistické

114

vlastnictvívlastnictví

superficies solo ceditsuperficies solo cedit

socialistické socialistické 
společenské společenské 
vlastnictví, osobní vlastnictví, osobní 
vlastnictví, soukromé vlastnictví, soukromé 
vlastnictví, osobní vlastnictví, osobní 
užívání, družstevní užívání, družstevní 
užívání pozemkuužívání pozemku
--



20

zástavní právozástavní právo

nájemnájem

áj éáj é

--, omezení převodu  , omezení převodu  
nemovitostinemovitosti

osobní užíváníosobní užívání

115

nájemnénájemné úhrada za užívání úhrada za užívání 

bytu, nebytového bytu, nebytového 

prostoru aj.prostoru aj.

závazkové právozávazkové právo

smlouva o dílosmlouva o dílo

(smluvní) strana(smluvní) strana

službyslužby

--

účastník účastník 

116

( )( )

občanskoprávního občanskoprávního 

vztahuvztahu

právní poměrprávní poměr

--

b dů d é b h íb dů d é b h í

pracovní poměr,pracovní poměr,
nakladatelský poměrnakladatelský poměr
občanskoprávní, občanskoprávní, 
pracovní, rodinný vztahpracovní, rodinný vztah
neoprávněný majetkovýneoprávněný majetkový

117

bezdůvodné obohaceníbezdůvodné obohacení

obchodní právoobchodní právo

odkazodkaz
vyděděnívydědění
správce dědictvísprávce dědictví

neoprávněný majetkový neoprávněný majetkový 
prospěchprospěch
právo mezinárodního právo mezinárodního 
obchoduobchodu
--
--
--

duševní vlastnictvíduševní vlastnictví
pozemková kniha, pozemková kniha, 
katastr nemovitostíkatastr nemovitostí

nadacenadace

--
evidence nemovitostíevidence nemovitostí

--

118

nadacenadace
obchodní společnostobchodní společnost

--

obecobec
notářnotář

akciová společnost, akciová společnost, 
sdruženísdružení
národní podniknárodní podnik

místní národní výbormístní národní výbor
státní notářstvístátní notářství

VÝCHODISKA O. Z. 1964VÝCHODISKA O. Z. 1964

přirozená práva přirozená práva 
člověka, lidská právačlověka, lidská práva
právnostprávnost

--

socialistická socialistická 
zákonnostzákonnost

119

republikarepublika

demokraciedemokracie

zákonnostzákonnost
socialistická socialistická 
republika, lidově republika, lidově 
demokratická demokratická 
republikarepublika
socialistická socialistická 
demokracie, lidová demokracie, lidová 
demokraciedemokracie

SOUVISLOSTI O. Z. 1964SOUVISLOSTI O. Z. 1964
státní svátek od 1919státní svátek od 1919
28. říjen 191828. říjen 1918

--

státní svátek od 1919státní svátek od 1919
28. říjen 194528. říjen 1945
Den znárodněníDen znárodnění

zákoník práce zákoník práce 
(1965 2006)(1965 2006)

120

zákon o právu rodinnémzákon o právu rodinném
(1949)(1949)

zákon o právu autorskémzákon o právu autorském
(1953, 2000)(1953, 2000)

(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

marxistickomarxisticko--leninská leninská 
obecná teorie státu obecná teorie státu 
a právaa práva

vědy o státu a právuvědy o státu a právu

121

vědecvědec

--

ústavy, seminářeústavy, semináře

y py p

socialistický vědecsocialistický vědec
(1959 (1959 –– 1998)1998)
politická výchova politická výchova 
studentů vysokých školstudentů vysokých škol
katedrykatedry

122

123

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

124

1991   Listina základních práv a svobod    1991   Listina základních práv a svobod    ☺☺
1991   zákon o ochraně hospodářské soutěže1991   zákon o ochraně hospodářské soutěže
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   ☺☺

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

125

2000   zákon o veřejných dražbách2000   zákon o veřejných dražbách
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

KROKY K BUDOUCNOSTIKROKY K BUDOUCNOSTI

Česko Česko 

1996   široká koncepce o. z.1996   široká koncepce o. z.

126

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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127 128

4. ČÁST4. ČÁST

MRAVNÍ MRAVNÍ 

A A 

129

ÚSTAVNÍ ZÁKLADYÚSTAVNÍ ZÁKLADY

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 

130

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.

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

éh ěkd jšíh p l p tř dk á í ěl kééh ěkd jšíh p l p tř dk á í ěl ké

131

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.

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

132

p j y p jp j y p j

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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133

SOUKROMÉ PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO 
V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTIV OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Ústavněprávní pojem občanské společnostiÚstavněprávní pojem občanské společnosti
Česko založeno na Česko založeno na (preamb. Ú):(preamb. Ú):

1.1. úctě úctě k k subjektivnímsubjektivním lidským právůmlidským právům
á dá h bč kéá dá h bč ké l č til č ti

134

2.2. zásadách občanskézásadách občanské společnosti:společnosti:
zásada primátu práva soukromého zásada primátu práva soukromého nadnad (převážně (převážně 
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. 

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY ÚSTAVNÍ ZÁKLADY 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

Subjektivní veřejná ústavní práva  Subjektivní veřejná ústavní práva  
občanaobčana
=  státem =  státem zformalizovanázformalizovaná přirozenápřirozená

135

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

136

5. ČÁST5. ČÁST

GLOBALIZACE A EVROPEIZACE GLOBALIZACE A EVROPEIZACE 

SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

137

SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

AA
OTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMYOTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMY

138
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139 140

141

SROVNÁVACÍ VĚDA SROVNÁVACÍ VĚDA 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

Devíza Devíza 
Lex multiplex ius unumLex multiplex ius unum

142

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. přiblížení přiblížení (aproximace) soukromého práva(aproximace) soukromého práva

SJEDNOCOVÁNÍ SJEDNOCOVÁNÍ 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

Sjednocování právních noremSjednocování právních norem

143

Sjednocování judikaturySjednocování judikatury

Sjednocování soukromoprávníchSjednocování soukromoprávních
doktríndoktrín

Společný základní světonázor Společný základní světonázor aa všelidské všelidské 
hodnotyhodnoty
Pojem právaPojem práva a soukromého práva zvlášťa soukromého práva zvlášť
Teorie pramenůTeorie pramenů právapráva

144

pp pp
Právní metodologiePrávní metodologie

a.a. tvorbytvorby právapráva
b.b. výkladuvýkladu právapráva
c.c. používání používání 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

145

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

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)
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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 Ženevě(ILO) v Ženevě

Světová obchodní organizaceSvětová obchodní organizace (WTO) v(WTO) v ŽenevěŽenevě

S ě á š í íS ě á š í í
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Světová organizace duševního vlastnictvíSvětová organizace duševního vlastnictví
(WIPO/OMPI) v Ženevě(WIPO/OMPI) v Ženevě

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:

11 Úmluva o právech dítěteÚmluva o právech dítěte (1989)(1989)

151

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.)

„PRÁVO NENÍ TEXT“„PRÁVO NENÍ TEXT“
Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 
jednotným výklademjednotným výkladem:                                 :                                 ☺☺

1.1. mezinárodních mezinárodních smluvsmluv
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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

OTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMYOTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMY

Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 
používáním otevřených právních pojmůpoužíváním otevřených právních pojmů

open concepts, open textures,open concepts, open textures, např. dobrá víranapř. dobrá víra
generální klausulegenerální klausule napřnapř §§ 11 o z11 o z
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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)

1.1. zákonodárství nemá definovatzákonodárství nemá definovat neurčité neurčité 
právní pojmy, ale ponechat jejich právní pojmy, ale ponechat jejich 
vymezení až na jejich vymezení až na jejich použití použití 
na konkrétní budoucí případ  na konkrétní budoucí případ  
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p pp p
2.2. judikatura nemá definovatjudikatura nemá definovat tyto pojmy, tyto pojmy, 

nýbrž je používat na konkrétní nastalý nýbrž je používat 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

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)

Subjektivní duševní Subjektivní duševní 
stavstav, , 
objektivně objektivně 
zdůvodnitelného, zdůvodnitelného, 
vlastníhovlastního přesvědčenípřesvědčení,,
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ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) 
slušnosti slušnosti 
a spolehlivosti a spolehlivosti 

rozumnostrozumnost
oprávněná oprávněná očekávatelnostočekávatelnost
druhýmdruhým
(oprávněný zájem)(oprávněný zájem)
přiměřenostpřiměřenost
spravedlivostspravedlivost

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

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 stykuobchodního styku (obch(obch ))

guter Glaubenguter Glauben

dobrověrná držba cizí dobrověrná držba cizí 
věcivěci
dobrověrná známková dobrověrná známková 

156

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

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

guter Glaubenguter Glauben
=  =  subjektivní dobrá subjektivní dobrá 

víravíra (právní stav)(právní stav)

157

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)

např. víra držitele cizí např. víra držitele cizí 
věci v to, že mu patří  věci v to, že mu patří  

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
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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

FilozofickyFilozoficky o vířeo víře
=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem

(osobnostní „vrytí“)(osobnostní „vrytí“)
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pouze slepá vírapouze slepá víra

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.“
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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)

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.
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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

„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.“

162

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

22 dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré vírydokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry
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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)

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

ál ži áál ži á (db l éč li )(db l éč li )
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2.2. náležitá opatrnost náležitá 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.)

Zvláštní ukazateleZvláštní ukazatele
objektivních okolnostíobjektivních okolností spekulativní spekulativní 
nebo zneužívající registrace či užívánínebo zneužívající registrace či užívání
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doménového jména .eudoménového jména .eu
ve ve zlé vířezlé víře

Nř. 874/04Nř. 874/04

®®
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
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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]]

®®
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 svéoznačení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své
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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 již zapsané známky Důvod úředního prohlášení již zapsané známky 
za neza neplatnou (i platnou (i ex offo)ex offo)

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

168

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

169

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 
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, p p, p p
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.

2.         DOBRÉ MRAVY2.         DOBRÉ MRAVY

Boni moresBoni mores
způsoby chování bez újmy jinému člověku,způsoby chování bez újmy jinému člověku,
zvířeti nebo přírodě, obecně uznávanézvířeti nebo přírodě, obecně uznávané
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zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané 
rozhodnou částí společnosti,rozhodnou částí společnosti,
s nimiž právní řád spojuje právní následky s nimiž 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 

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.
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srv. veřejnou morálku                                    srv. veřejnou morálku                                    

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, 

( )( )
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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 nímž právní řád spojuje právní následkys nímž 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

4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   

Ordre publicOrdre public
stav věcí, stav věcí, 
vylučující či omezující nebezpečí veřejnévylučující či omezující nebezpečí veřejné
poruchyporuchy

174

poruchyporuchy
(způsobilé ohrozit kohokoli),(způsobilé ohrozit kohokoli),
s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž 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 PŘEKÁŽKA ZÁPISNÁ PŘEKÁŽKA 
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,  

175

(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)

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, 
j l č á i b ť j ji h ži í h éj l č á i b ť j ji h ži í h é

176

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.

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,

177

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.

178

179 180
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ODSTRAŇOVÁNÍ TVRDOSTIODSTRAŇOVÁNÍ TVRDOSTI

Tvrdost Tvrdost (hardship)(hardship) práva soukroméhopráva soukromého

1.1. kontextualismuskontextualismus podle okolností případupodle okolností případu
22 používání otevřených právních pojmů (generálnípoužívání otevřených právních pojmů (generální

181

2.2. používání otevřených právních pojmů (generální používání 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.

Tvrdost zákona práva veřejnéhoTvrdost zákona práva veřejného

rozhodnutí na základě správního uváženírozhodnutí na základě správního uvážení

182

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.

NOTORIETYNOTORIETY

Skutečnosti Skutečnosti obecně známéobecně známé, , 
které netřeba dokazovat            které netřeba dokazovat            ((§§ 122 o. s. ř.)122 o. s. ř.)

183

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

SJEDNOCOVÁNÍ JUDIKATRUY  SJEDNOCOVÁNÍ JUDIKATRUY  

Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva 
ve Štrasburkuve Štrasburku

184

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.

185

Soudní rozhodnutí zásadního Soudní rozhodnutí zásadního 
významu po právní stráncevýznamu po právní stránce

11 právní otázka zásadního významuprávní otázka zásadního významu

186

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.)

187

( ),( ), ( )( )
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

PRÁVOPRÁVO
EVROPSKÉ UNIEEVROPSKÉ UNIE

1.1. bezprostřední použitelnostbezprostřední použitelnost práva EUpráva EU
2.2. aplikační přednostaplikační přednost práva EU práva EU 

ÚÚ

188

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 

189 190

Sjednocování soukromých práv v EUSjednocování soukromých práv v EU, , např.např.
právo korporačníprávo korporační

1.1. evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
(nař. 1985)(nař. 1985)

2.2. evropská společnost (SE) a holdingová evropskáevropská společnost (SE) a holdingová evropská
l č tl č t

191

společnost společnost (nař. 2001)(nař. 2001)
3.3. evropská družstevní společnost evropská družstevní 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

Slaďování soukromých práv v EUSlaďování soukromých práv v EU

právní síla a forma cílové právní síla a forma cílové směrnicesměrnice

j d t ý t hj d t ý t h €€

192

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)

193

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)

principy evropského práva smluv o službách principy evropského práva smluv o službách 
(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.

194

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)

195

Např.:Např.:

http://www.copecl.org/http://www.copecl.org/

196

http://www.sgecc.net/http://www.sgecc.net/

197 198
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6. ČÁST6. ČÁST

PRAMENYPRAMENY

ČESKÉHO OBČANSKÉHO PRÁVAČESKÉHO OBČANSKÉHO PRÁVA

199

ČESKÉHO OBČANSKÉHO PRÁVAČESKÉHO OBČANSKÉHO PRÁVA

ZDROJEZDROJE

Ústavněprávní principyÚstavněprávní principy
1.1. právního státuprávního státu
2.2. svrchovanosti zákona svrchovanosti zákona 

200

Formální prameny právních noremFormální prameny právních norem
1.1. mezinárodní (mezistátní)mezinárodní (mezistátní)
2.2. nadstátní; nadstátní; srv. EUsrv. EU
3.3. vnitrostátní                                          vnitrostátní                                          

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

201

,, p yp y
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.

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)
zákonzákon případ neupravujepřípad neupravuje přičemžpřičemž má být právně upravenmá být právně upraven

202

zákon zákon případ neupravujepřípad neupravuje,, přičemž přičemž má být právně upravenmá být právně upraven, , 
pročež se použije zákonem upravený pročež se použije 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 

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.

203

PodpůrnostPodpůrnost
nestanovínestanoví--li zvláštní zákon jinak, použije se li zvláštní zákon jinak, použije se podpůrněpodpůrně
o. z.o. z.

PřednostPřednost
stanovístanoví--li zvláštní zákon jinak, použije se li zvláštní zákon jinak, použije se přednostněpřednostně
zvláštní zákonzvláštní zákon před o. z.před o. z.

204
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7. ČÁST7. ČÁST

OCHRANA OCHRANA 

SUBJEKTIVNÍHO SOUKROMÉHO PRÁVASUBJEKTIVNÍHO SOUKROMÉHO PRÁVA

205

SUBJEKTIVNÍHO SOUKROMÉHO PRÁVASUBJEKTIVNÍHO SOUKROMÉHO PRÁVA

DRUHY OCHRANY DRUHY OCHRANY 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA

SoudníSoudní
RozhodčíRozhodčí dle dohody v majetkových dle dohody v majetkových 
sporechsporech

206

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

207 208

Výjimečně správní úřad:Výjimečně správní úřad:

1.1. Český telekomunikační úřadČeský telekomunikační úřad

2.2. Energetický regulační úřadEnergetický regulační úřad

33 Úřad pro ochranu osobních údajůÚřad pro ochranu osobních údajů

209

3.3. Úřad pro ochranu osobních údajůÚřad pro ochranu osobních údajů

4.4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeÚřad pro ochranu hospodářské soutěže

5.5. Úřad průmyslového vlastnictvíÚřad průmyslového vlastnictví

6.6. Stavební úřadyStavební úřady

Svépomocná ochranaSvépomocná ochrana

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

210

p yp y p jp j

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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☺☺

211

☺☺

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

212

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.

Gaius, Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách. BrnoUčebnice práva ve čtyřech knihách. Brno
1999.1999.33

Justiniánske inštitúcie. BratislavaJustiniánske inštitúcie. Bratislava 2000. 2000. 

KinclKincl Dicta et regulae iuris aneb právnickéDicta et regulae iuris aneb právnické

213

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.

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 

214

1801.1801.

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 
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