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I. ÚVOD  
 
 Stěžejní zásadou občanského zákoníku1) projevující se v principu smluvní svobody je zásada autonomie vůle stran, 
která na pomyslném vrcholu základních zásad soukromého práva vystřídala zásadu formálnosti rovnosti. Zásada autonomie 
vůle stran (a v jejím rámci i princip smluvní svobody) zaručuje, že každému je ponecháno na vůli rozhodnout se, zda vstoupí do 
smluvního vztahu, případně s kým, v jaké formě a s jakým obsahem.2)  
 
 Zásada autonomie vůle stran však v mezích právního řádu neobstojí, pokud autonomně projevené vůli subjektů 
soukromoprávních vztahů nebude přikládán patřičný význam. V kontextu právě uvedeného lze klíčové aspekty maximálního 
důrazu na projevenou vůli nalézt v obecném principu potius valeat actus quam pereat3) a navazující zásadě in favorem negotii 
(in favorem contractus).4) Explicitně je poté maxima preference (priority) platnosti právního jednání jakožto základního 
interpretačního a aplikačního východiska (ne)platnosti právního jednání upravena v ustanovení § 574 obč. zák.  
  
 Zvláštním případem projevu zásady in favorem negotii (in favorem contractus) je možnost částečnou neplatnost 
právního jednání (smlouvy) spočívající ve sjednání nezákonného kvantitativního, tj. zejména množstevního, časového či 
územního, rozsahu zhojit, a to prostřednictvím moderačního práva soudu (platnost zachovávající redukce?5)), jež je explicite 
upraveno ustanovením § 577 obč. zák.  
  
 Navzdory své srozumitelné formulaci však ustanovení § 577 obč. zák. z důvodu vágní formulace věcné působnosti, 
resp. určení konkrétního rozsahu případů, ve kterých zásada ochrany (příkazové normy) ustoupí ve prospěch zachování 
platnosti, v řadách odborné veřejnosti vyvolává důvodné pochybnosti. Cílem tohoto pojednání je přispět do neutuchající diskuse 
stran limitů aplikace ustanovení § 577 obč. zák., tentokrát na příkladu lichvy.  
 

II. OBECNĚ K USTANOVENÍ § 577 OBČ. ZÁK.  
  
 Ustanovení § 577 obč. zák. stanoví, že "je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, 
územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; 
návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost 
včas."  
 
 Důvodová zpráva k ustanovením § 574 až 579 uvádí, že "povaze soukromého práva [...] odpovídá jako hlavní zásada 
pravidlo, že je namístě hledat spíše důvody pro platnost právního jednání než pro jeho neplatnost."6) K ustanovení § 577 obč. 
zák. poté důvodová zpráva bez dalšího dodává, že částečná neplatnost se může týkat "také nezákonného určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu. Ani v takových případech není nezbytné vždy vyslovovat neplatnost, 
protože postačí úprava nezákonného rozsahu."7) Přestože důvodová zpráva (s podivem k tomu jaké novum oprávnění soudu k 
adaptaci smlouvy za účelem jejího zachování v platnosti v českém právním řádu představuje) žádné odůvodnění neobsahuje, 
lze konstatovat, že ustanovení § 577 obč. zák. tenduje správným směrem, když přiměřená řešení v souladu se silně 
akcentovanou zásadou in favorem negotii (in favorem contractus) stanoví i evropské soft law.8)  
 
 Přestože je ustanovení § 577 obč. zák. zvláštním projevem téže zásady, nelze opomenout, že na rozdíl od 
bezprostředně předcházející úpravy, která podporuje platnost právního jednání a zachování jeho účinků, tj. preference platnosti 
právního jednání před neplatností (ustanovení § 574 obč. zák.), konverze neplatného právního jednání v právní jednání 
splňující náležitosti jiného právního jednání (ustanovení § 575 obč. zák.) a částečná neplatnost právního jednání, které lze od 
ostatního obsahu oddělit (ustanovení § 576 obč. zák.), se svou povahou výrazně vymyká, neboť in concreto stanoví způsob, jak 
vadu právního jednání odstranit a právní následky takového jednání zachovat.9) Ustanovení § 577 obč. zák. tedy nesměřuje k 
zachování platnosti právního jednání, ale spíše ke zhojení částečně neplatného právního jednání.10)  
 
 Základním aplikačním předpokladem ustanovení § 577 obč. zák. je tudíž neplatnost právního jednání, přičemž je 
nerozhodné, zda má rozpor se zákonem za následek relativní či absolutní neplatnost.11) V každém případě však platí, že vada 
(v podobě nezákonného rozsahu) musí být kvalifikovaná ve smyslu ustanovení § 580 odst. 1 obč. zák., resp. ustanovení § 588 
obč. zák. Handlar v této souvislosti přiléhavě uvádí, že "může-li právní jednání i přes rozpor se zákonem obstát jako jednání 
platné, nelze jeho obsah měnit postupem podle § 577 obč. zák."12)  
 
 Částečná neplatnost právního jednání se vždy musí vázat pouze k nezákonnému určení kvantitativního limitu daného 
právního jednání, tj. množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, přičemž míra překročení zákonem dovoleného 
rozsahu není podstatná. Konkrétní vymezení kvantitativních limitů je však i nadále předmětem odborné diskuse.13)  
 
 Ožehavým tématem je především množstevní důvod neplatnosti spočívající v ujednání nepřiměřeně vysokých úroků, 
případně úroků z prodlení. Zatímco Ondrejová14) moderační právo soudu ve smyslu ustanovení § 577 obč. zák. připouští, 
Melzer15) odkazuje na německé pojetí, podle něhož by se ustanovení § 577 obč. zák. na neplatnost způsobenou rozporem s 
dobrými mravy nemělo aplikovat. Šilhán16) kategorický závěr nečiní, nicméně určitý judikaturní posun ve vnímání moderace ve 
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smyslu ustanovení § 577 obč. zák. do budoucna předpokládá. Sporná je též možnost moderace excesivní doby splatnosti, kdy 
ustanovení § 1964 odst. 3 obč. zák. připouští (byť prostřednictvím odlišného následku v hypotéze), aby soud v zájmu 
spravedlivého řešení rozhodl jinak. Je otázkou, do jaké míry lze tento dovětek považovat za paralelu ustanovení § 1800 odst. 2 
in fine obč. zák., který na aplikaci ustanovení § 577 obč. zák. explicitně odkazuje.17) Nejasná se jeví též otázka moderace 
zakázané konkurenční doložky ve smyslu ustanovení § 2975 odst. 3 obč. zák.  
  
 Navzdory výše uvedenému se však komentářová literatura18) shoduje, že ustanovení § 577 obč. zák. představuje 
obecný korektiv obsahové správnosti právního jednání, který nelze aplikovat v případě, kdy zákon pro nápravu vady spočívající 
v nezákonném určení rozsahu stanoví speciální úpravu. Příkladem takového lex specialis může být úprava úplaty sjednané v 
rozporu s právními předpisy o cenách (ustanovení § 1792 odst. 2 obč. zák.19)), úprava neúměrného zkrácení (ustanovení § 
1793 a násl. obč. zák.) nebo typicky moderační právo soudu v případě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty (ustanovení § 2051 
obč. zák.).  
 
 Ustanovení § 577 obč. zák. současně nelze aplikovat, pokud důvod neplatnosti spočívá mimo nezákonné určení 
rozsahu také v jiné náležitosti právního jednání. Obdobně podle ustanovení § 577 obč. zák. nelze postupovat v případě vad 
spočívajících v kvalitativní stránce předmětu plnění. Restriktivní výklad ustanovení § 577 obč. zák. je s ohledem na možné 
důsledky zásahu soudu do smluvního závazkového vztahu namístě, nicméně i přesto je nutno dbát na určité výkladové rezervy.  
 
 Soud má nezákonně určený rozsah ve smyslu ustanovení § 577 obč. zák. moderovat (redukovat) tak, aby odpovídal 
spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; návrhy stran přitom není vázán. Při úvaze o spravedlivém uspořádání však 
musí zvážit, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.  
 
 Úloha soudu je v tomto ohledu podstatně ztížena, neboť soud při doplňujícím výkladu (nebo přesněji doplnění 
smlouvy20)), nejen interpretuje, ale současně vycházeje z předpokládané, hypotetické vůle stran v čase uzavření smlouvy 
autoritativně vytváří náhradní obsah právního jednání, které bylo v důsledku nezákonnosti stiženo sankcí neplatnosti. Paradoxní 
roli soudu výstižně shrnuje Kotásek, když uvádí, že "soud sice vychází z autonomie stran, které ‚pomáhá' tím, že pak za strany 
část obsahu smlouvy heteronomně vytvoří jako specifický derivát původní vůle stran."21)  
 
 Ve srovnání s jinými platnost zachovávajícími instituty (např. ustanovení § 576 obč. zák.) je nepochybné, že aplikace 
ustanovení § 577 obč. zák. bude působit mnohem invazivněji, neboť zásah do (podstatné) náležitosti právního jednání může v 
důsledku požadavku rovnovážného uspořádání vyústit i v potřebu změny navazujících (byť méně závažných) ujednání. To vše 
umocněno faktem, že zákon soudu v zájmu nalezení spravedlivého uspořádání práv a povinností stran poskytuje širokou míru 
diskrece.22)  
 
 V každém případě však platí, že při rozhodování o spravedlivém uspořádání práv a povinností soud musí vycházet z 
obecně uznávaných kritérií, jako jsou povaha a účel daného právního jednání, okolnosti, za kterých bylo učiněno, (obchodní) 
zvyklosti a zavedená praxe stran ve spojení s obecnými hledisky poctivosti, rozumnosti a přiměřenosti.23)  
 

III. STRUČNĚ K LICHVĚ  
 
 Dle ustanovení § 1796 obč. zák. platí, že "neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, 
jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru."  
 
 Právní úprava lichvy, resp. lichevních smluv, je typickým projevem zásady ochrany slabší strany [ustanovení § 3 odst. 
2 písm. c) obč. zák.], přičemž reguluje situaci faktické nerovnosti smluvních stran, při které smluvní strana v silnějším postavení 
vědomě zneužije slabost druhé smluvní strany (spočívající v jejím nepříznivém hospodářském, majetkovém či společenském 
postavení, v nedostatku odborných znalostí nebo omezených možností24)) k vytvoření pozice, která podstatně snižuje možnost 
slabší strany vyjednávat o podmínkách smlouvy a v konečném důsledku deformuje proces utváření svobodné vůle směřující k 
rozhodnutí o uzavření lichevní smlouvy.  
 
 Z formulace ustanovení § 1796 obč. zák. je zřejmé, že skutková podstata lichvy kombinuje znaky subjektivní povahy 
se znakem povahy objektivní. První subjektivní znak spočívá ve zneužití některého z oslabujících faktorů na straně zneužitého s 
úmyslem sjednat hrubě neekvivalentní smlouvu. 25) Slabší postavení zneužité strany poté vystihuje stav objektivní (tíseň), 
subjektivní (rozrušení) nebo osobní vlastnost slabší smluvní strany (nezkušenost, rozumová slabost či lehkomyslnost).26) 
Objektivním, tj. třetím a posledním, znakem skutkové podstaty lichvy je poté existence hrubého nepoměru mezi vzájemným 
plněním, ke kterému se strany ve smlouvě zavázaly.  
 
 Ve vztahu k aplikačním limitům § 577 obč. zák. je dále nutno zmínit nekonkurenční povahu právní úpravy lichvy a 
neúměrného zkrácení, která pramení z rozdílné konstrukce institutu neúměrného zkrácení, jenž je narozdíl od lichvy vymezen 
prostřednictvím jediného objektivního znaku, a to právě hrubého nepoměru vzájemných plnění. Zatímco právní úprava lichvy je 
tak bezprostřední reakcí na poruchu vůle ve spojení s poruchou ekvivalence, neúměrné zkrácení reaguje na pouhou poruchu 
ekvivalence.27)  
 

IV. MOŽNOST APLIKACE USTANOVENÍ § 577 OBČ. ZÁK. NA LICHEVNÍ SMLOUVU  
 
 Právní doktrína k možnosti moderace (platnost zachovávající redukce) závazku vyplývajícího z lichevní smlouvy 
doposud nepřijala jednotné stanovisko. Handlar28) aplikaci ustanovení § 577 obč. zák. na lichvu výslovně odmítá. Tichý29) se ve 
vztahu k moderaci lichvy sice explicitně nevyjadřuje, nicméně naznačuje, že ustanovení § 577 obč. zák. na tyto případy zjevně 
nemíří, když lichevní smlouva spočívá vedle hrubého nepoměru vzájemných plnění rovněž v nedostatku vůle jednající strany při 
jejím uzavírání. Na druhé straně Janoušek30) a Petrov31) postup ve smyslu ustanovení § 577 obč. zák. v případě lichvy připouští, 
neboť skutečnost, že smlouva je pro nezákonné určení rozsahu neplatná jen ve spojení s další podmínkou, není sama o sobě 
aplikaci ustanovení § 577 obč. zák. na újmu. Dle Petrova totiž "slovo ‚jen' značí požadavek, aby tu nebyl další nezávislý důvod 
neplatnosti smlouvy (např. nesvéprávnost), který s nezákonným určením rozsahu nesouvisí."32)  
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 Ve prospěch Petrovova pojetí svědčí fakt, že samotné zneužití slabosti druhé smluvní strany k naplnění skutkové 
podstaty lichvy nepostačuje, a tedy nevede k závěru o neplatnosti lichevní smlouvy. Současně však platí, že k výše uvedenému 
závěru nevede ani pouhý hrubý nepoměr vzájemných plnění, neboť případy sjednání neekvivalentního plnění zákon řeší 
prostřednictvím ustanovení o neúměrném zkrácení, které jako lex specialis aplikaci ustanovení § 577 obč. zák. vylučuje (viz 
výše). Ostatně nelze opomenout, že ustanovení § 1793 obč. zák. s možností modifikace smlouvy nepočítá, neboť zakládá 
restituční nárok zkrácené strany.  
 
 Jestliže tedy zákon pro kvalifikaci smlouvy jako lichevní vyžaduje kumulativní naplnění všech znaků skutkové 
podstaty lichvy ve smyslu ustanovení § 1796 obč. zák., poté je Petrovo kritérium neplatnosti jen ve spojení s další podmínkou či 
skutečností, podrobit kritickému přezkumu. Určitým vodítkem se v tomto směru jeví rozsudek Nejvyššího soudu České 
republiky, sp. zn. 30 Cdo 1653/2009, v jehož odůvodnění se uvádí, že " [...] okolnost hrubého nepoměru plnění jedné ze stran k 
tomu, co poskytla druhá strana, může ve spojitosti s dalšími okolnostmi toho kterého případu naplňovat znaky jednání, které již 
koliduje s dobrými mravy."33)  
 
 V kontextu lichevní smlouvy je zřejmé, že onou další okolností přistupující k hrubému nepoměru je právě zneužití 
slabosti, které společně působí, že se lichva považuje za jednání contra bonos mores. Neplatnost z důvodu rozporu s dobrými 
mravy je poté dána kombinací nezákonného určení rozsahu (hrubý nepoměr) a vady volního charakteru (úmyslné zneužití 
slabosti), byť by tyto jako samostatné důvody neplatnosti neobstály.34) Čistě gramaticky je tedy zřejmé, že neplatnost spočívá 
nejen v nezákonném určení rozsahu, ale i další právní skutečnosti. Umělé splynutí v jeden nezávislý důvod neplatnosti je tudíž 
nepřípustné. Ostatně kritérium neplatnosti pro nezákonné určení rozsahu jen ve spojení s další podmínkou či skutečností nelze 
akceptovat, neboť jedinou takovou podmínkou či skutečností může být právě jen zneužití určitého subjektivního momentu, který 
s nezákonným určením rozsahu bezprostředně souvisí; lze si totiž jen stěží představit případy, ve kterých bude zneužití druhé 
smluvní strany spočívat v něčem jiném než právě v nezákonném určení rozsahu. Jakkoliv se tedy lze ztotožnit s vyloučením 
aplikace ustanovení § 577 obč. zák. v případě dalšího nezávislého důvodu neplatnosti smlouvy, který s nezákonným určením 
rozsahu nesouvisí, nelze přehlížet význam, který deformace procesu utváření svobodné vůle v rámci sjednávání (nezákonného) 
rozsahu lichevní smlouvy sehrává. Konečně je v kontextu výše uvedeného nutno znovu zdůraznit, že lichevní smlouvy se 
nepovažují za neplatné z důvodu nezákonného určení množstevního rozsahu, nýbrž za neplatné z důvodu rozporu s dobrými 
mravy. Samotná podstata nemravnosti a následků s ní spojených poté tvoří jádro navazující argumentace.  
 
 Odborná literatura se shoduje, že sankčně motivační působení neplatnosti (pro rozpor s dobrými mravy) sleduje 
zvláštní ochranný a odrazující účel dotčeného pravidla.35) Platnost zachovávající redukce by se tudíž neměla prosadit v zájmu 
ochrany nemravného právního jednání, které zákon z důvodu ochrany jedné ze stran smluvního vztahu neplatností sankcionuje. 
Ostatně účelem ustanovení § 577 obč. zák. je primárně ochrana právního jednání (smlouvy) - jako takové tedy ustanovení § 
577 obč. zák. chrání obě strany smluvního vztahu, resp. jejich vůli být právním jednáním vázány, nikoliv pouze jednu (slabší) 
stranu jako je tomu právě v případě ustanovení § 1796 obč. zák. V konečném důsledku však moderace (redukce) nezákonného 
rozsahu směrem ke spravedlivému uspořádání práv a povinností k faktickému zvýhodnění, resp. ochraně jedné ze stran ve 
většině případů povede. Tento efekt je však pouze vedlejším projevem ustanovení § 577 obč. zák., nikoliv imanentní vlastností 
platnost zachovávající redukce.  
 
 Konečně přípustnost moderace (redukce) lichevní smlouvy postupem dle ustanovení § 577 obč. zák. nutně vede k 
absurdní možnosti testovat mravnost úrokových sazeb v přesvědčení, že soud vždy přizná úrok alespoň v takové výši, kterou 
bude sám považovat za mravnou. Lichvář v takovém případě nic neriskuje, neboť vždy získá buď hrubě nepřiměřené plnění dle 
lichevní smlouvy, nebo při uplatnění moderačního práva soudu sice nižší, stále však přijatelné plnění ve spravedlivé výši.36) 
Teoretická možnost aplikace ustanovení § 577 obč. zák. tedy bude lichváře ke sjednávání lichevních smluv spíše motivovat. V 
kontextu výše uvedeného je tedy postup dle ustanovení § 577 obč. zák. v případě lichvy nutno odmítnout, neboť tento je nejen v 
příkrém rozporu s ochranným a odrazujícím účelem ustanovení § 1796 obč. zák. ale i sankčně motivačním působením 
neplatnosti coby generální prevence proti potenciálním lichvářům.  
 
 Zachovat platnost lichevní smlouvy nelze ani prostřednictvím doplňujícího výkladu, kterému úprava ustanovení § 577 
obč. zák. konvenuje. Doplňující výklad se totiž tradičně opírá o obecné korektivy obsahové správnosti právních jednání, 
primárně poté o zásadu poctivosti. Přestože tedy doplňujícím výkladem sice lze mezeru smlouvy vzniklou v důsledku 
neplatnosti ujednání obecně vyplnit, je v tomto případě zřejmé, že doplňující výklad nemůže sloužit ke zhojení lichevní smlouvy, 
neboť tento postup je proti smyslu korektivní funkce zásady poctivosti (ustanovení § 6 obč. zák.).  
 
 Definitivnímu závěru o nemožnosti moderace (redukce) lichvy poté nasvědčuje též skutečnost, že ustanovení § 1796 
obč. zák. je ryze kogentní (neplatnost zde vyjadřuje zákaz lichevních smluv ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 obč. zák.) a jako 
takové se musí (včetně stanoveného následku) prosadit s konečnou platností.37) Následek v podobě neplatnosti stanovené 
ustanovením § 1796 obč. zák. coby lex specialis vůči ustanovení § 577 obč. zák. se tudíž vzhledem ke všemu výše uvedenému 
jeví přinejmenším logický.  
 

V. ZÁVĚR  
 
 Ustanovení § 577 obč. zák. je zvláštním případem projevu zásady in favorem negotii (in favorem contractus), jehož 
prostřednictvím lze zhojit částečnou neplatnost právního jednání (smlouvy) spočívající ve sjednání nezákonného 
kvantitativního, tj. zejména množstevního, časového či územního, rozsahu. Navzdory své na první pohled srozumitelné textaci s 
sebou však ustanovení § 577 obč. zák. přináší více otázek než odpovědí, čímž v řadách odborné veřejnosti vyvolává oprávněné 
obavy.  
 
 Zdrženlivý přístup doktríny i rozhodovací praxe je však s ohledem k možnému rozsahu změn původního obsahu 
právního jednání pochopitelný. Aplikace ustanovení § 577 obč. zák. totiž ve srovnání s jinými platnost zachovávajícími instituty 
(např. § 576 obč. zák.) působí mnohem invazivněji, neboť dochází k autoritativní tvorbě náhradního obsahu právního jednání, 
které bylo v důsledku nezákonnosti stiženo sankcí neplatnosti. Vymezení konkrétních limitů sporné aplikace ustanovení § 577 
obč. zák. lze tudíž i nadále považovat za jednu z výzev pro právní vědu.  
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 Možnost moderace (platnost zachovávající redukce) lichevní smlouvy ve smyslu ustanovení § 577 obč. zák. však lze 
nade vší pochybnost vyloučit, neboť účelem ustanovení § 577 obč. zák. zjevně není náprava právních jednání rozporných s 
dobrými mravy, nýbrž zachování platnosti právních jednáních, která odporují zákonu jen z důvodu jejich nezákonného určení 
rozsahu. Tento závěr vyplývá především z povahy právní úpravy lichvy coby bezprostřední reakce na poruchu vůle ve spojení s 
poruchou ekvivalence, ochranný a odrazující účel ustanovení § 1796 obč. zák., ve kterém se materializuje zásada ochrany 
slabší strany ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) obč. zák., a konečně sankčně motivační působení neplatnosti, které v 
tomto případě ochranu slabší strany umožňuje.  
 
 Související předpisy a judikatura  
  
- § 574, § 577, § 580, § 588, § 1792, § 1793, § 1796, § 1800, § 1802, § 1964, § 2051 a § 2975 občanského zákoníku  
  
- nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. II. ÚS 3292/09  
  
- rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1653/2009  
  

SUMMARY 
 
  
 NOVOTNÝ, M.: APPLICATION LIMITS OF THE PROVISION OF § 577 OF THE CIVIL CODE ON THE EXAMPLE 
OF USURY  
 
 The article evaluates a provision of 577 CC as a special expression of the principle in favorem negotii (in favorem 
contractus). Particular attention is given to the interpretation and the application limits of mentioned provision. On the example 
of usury is shown that maintaining the validity of the contract is not always desirable - legal acts that are contrary to good morals 
cannot be protected with reference to the true will of the contracting party, as such a practice would be contrary to the protective 
and sanction-motivating effect of invalidity.  
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aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD209974CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523574'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
http://www.epravo.cz/top/clanky/nemoznost-pouziti-postupu-podle-577-oz-na-lichevni-smlouvy-107390.html
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523545'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%25231796'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD183970CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%25231793'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523577'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


37 Srovnej čl. II.-7:302 DCFR, čl. 15:102 PECL a čl. 3.3.1 UNIDROIT PICC, které v prvním odstavci stanoví, že následek porušení kogentního 
pravidla se řídí sankcí, kterou pro případ tohoto porušení výslovně stanoví samo kogentní ustanovení. 


