
JUDIKÁTY 

Právne skutočnosti - objektívne a subjektívne (právny úkon - pojem, forma, druhy) 

 

Právny úkon – náležitosti 

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 31. januára 2011, sp zn.: 1 Cdo 191/2009 

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a 

povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú (§ 34 Občianskeho zákonníka). 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný (§ 37 

ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

Ako vyplýva z cit. ustanovenia § 34 Občianskeho zákonníka, právny úkon je určovaný 

(definovaný) prejavom vôle, zameraním tohto prejavu vôle a vznikom, zmenou alebo zánikom 

(zrušením) práv a povinností alebo k vyvolaniu iných právnych následkov, ktoré právne 

predpisy s takýmto prejavom spájajú. Z uvedených definičných znakov právneho úkonu má 

rozhodujúci význam znak uvedený ako prvý, spočívajúci v jednote vôle a jej prejavu. Pokiaľ 

by totiž neexistovala vôľa (napr. z dôvodu fyzického donútenia), nebol by ani právny úkon; 

právny úkon by však nebol ani vtedy, ak by nedošlo k prejavu vôle. 

Z uvedeného je zrejmé, že nevyhnutným pojmovým predpokladom vzniku právneho 

úkonu je vôľa ako psychický vzťah konajúceho človeka (fyzickej osoby) k zamýšľanému 

(chcenému) následku. Na existenciu vôle sa pri jej prejave usudzuje predovšetkým na základe 

objektívnych skutočností, t.j. okolností, za ktorých bola vôľa prejavená, pričom osobitný  zreteľ 

sa kladie na dobromyseľnosť adresáta úkonu. Neprihliada sa však na motív (vnútornú 

pohnútku) prejavenej vôle, okrem prípadu, ak by bol právnym úkonom prejavený a tým sa stal 

jeho súčasťou. Pokiaľ ide o prejav vôle, je ním akákoľvek forma jej vonkajšieho manifestovania 

poznateľná inými osobami, pričom nie je podstatné, akými prostriedkami sa táto poznateľnosť 

dosiahne. 

Vychádzajúc z cit. ustanovenia § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka sankcia neplatnosti 

právneho úkonu sa viaže k náležitostiam prejavu vôle; prejav je neurčitý, ak je jeho obsah 

neistý, t.j. ak sa konajúcemu subjektu nepodarilo obsah vôle stanoviť jednoznačným 

spôsobom a je nezrozumiteľný, ak konajúci subjekt nedosiahol (vadným slovným alebo 

iným sprostredkovaním) jasné vyjadrenie tejto vôle. Záver o neurčitosti alebo 

nezrozumiteľnosti právneho úkonu predpokladá, že ani jeho výkladom nemožno dospieť 

k nepochybnému poznaniu, čo chcel účastník prejaviť (§ 35 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka). Právny úkon nie je urobený slobodne, ak prejav vôle konajúceho subjektu 

bol ovplyvnený nedovoleným nátlakom zo strany druhého účastníka zmluvy alebo tretej 

osoby a to buď priamym – fyzickým donútením alebo bezprávnou vyhrážkou. Konečne, 

právny úkon nie je urobený vážne vtedy, ak je z okolností zrejmé, že konajúci subjekt 

nechcel svojim prejavom vôle spôsobiť právne účinky, ktoré s takýmto prejavom vôle 

právne predpisy spájajú. Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka právne 

úkony vyjadrené slovami treba vyhľadať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale 

najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s 

jazykovým prejavom. 



Simulovaný právny úkon a vnútorná výhrada 

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. mája 2010, 1 Cdo 113/2008 

 

Vôľa, ako psychický vzťah konajúceho človeka k zamýšľanému (chcenému) následku je 

nevyhnutným pojmovým predpokladom vzniku právneho úkonu. V súvislosti so zisťovaním 

existencie vôle v určitom konkrétnom prípade, t.j. so zisťovaním, či pri určitom prejave vôle 

ten, kto vôľu prejavil, ju aj skutočne mal, teda, či skutočne chcel to, čo prejavil, že chce, treba 

uviesť, že spravidla prejav skutočne vôli zodpovedá. Na existenciu vôle sa pri jej prejave 

usudzuje predovšetkým z objektívnych skutočností, teda z okolností, za ktorých bol prejav vôle 

urobený. Neprihliada sa však na vnútornú pohnútku (motív) prejavenej vôle. Takáto pohnútka 

je irelevantná, ibaže by bola právnym úkonom prejavená, a tým sa stala jeho súčasťou. Ak 

prejav posúdený podľa týchto zásad nevzbudí pochybnosti o tom, že je primeraným prejavom 

skutočnej vôle, predpokladá sa, že ním je. Náležitosťami vôle sú predovšetkým jej sloboda a 

vážnosť (ale taktiež absencia omylu a tiesne). Slobodou vôle je sloboda jej vytvorenia, teda 

sloboda vzniku vôľového rozhodnutia a sloboda jeho prejavu. Pokiaľ ide o vážnosť vôle, prejav, 

ktorý je iba zdanlivo prejavom vôle avšak v skutočnosti vôľa neexistuje alebo skutočná vôľa je 

iná, je podľa § 37 Občianskeho zákonníka neplatný. Medzi takéto právne úkony patria (mimo 

iných) simulované úkony ako aj úkony urobené s tzv. vnútornou výhradou. Simulovaný je 

právny úkon predstieraný. Ide o taký prejav, ktorý má pôsobiť ako úkon vážny, ale v 

skutočnosti nie je vážne mienený, pretože nevyjadruje vôľu spôsobiť právne následky. 

Simulovaný právny úkon je neplatný. Podobným simulácii je urobenie právneho úkonu s 

tzv. vnútornou výhradou (mentálnou rezerváciou). Na rozdiel od simulovaného úkonu, 

pri ktorom ten, kto ho urobil, právny úkon len predstieral, v skutočnosti ho vôbec urobiť 

nechcel, v prípade vnútornej výhrady ten, kto právny úkon urobil, ho urobiť chcel, ale 

nechcel spôsobiť jeho následky alebo aspoň niektoré z nich. Na vnútornú výhradu sa preto 

pri posudzovaní platnosti právneho úkonu neprihliada. Takýto právny úkon je platný, 

akoby vnútorná výhrada neexistovala. Pokiaľ ide o náležitosti prejavu, sú nimi určitosť a 

zrozumiteľnosť. 

 

Omyl  

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 17. marca 2011, sp. zn.: 3 Obo 40/2009 

Podľa § 49a Obč. zák. právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle 

vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol 

právny úkon určený, tento omyl vyvolala, alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto 

neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon 

neplatným. 

V zmysle § 49a veta prvá Obč. zák. má omyl konajúceho za následok neplatnosť právneho 

úkonu vtedy, ak bol podstatný (rozhodujúci pre uskutočnenie právneho úkonu konajúceho), a 

súčasne za predpokladu, že druhý účastník omyl konajúceho vyvolal. Omyl je vyvolaný vtedy, 

ak účastník bez úmyslu uviesť mýliaceho sa účastníka vznik omylu spôsobil, napr. 

uvedením nepravdivých skutočností, ktoré boli pre utváranie vôle konajúcej osoby 

rozhodujúce. O omyl ide tiež vtedy, ak musel byť druhému účastníkovi známy, alebo  



vzhľadom k okolnostiam ho musel poznať a konajúcu osobu na jej omyl neupozornil. 

Omylom je tiež prípad, kedy omyl bol vyvolaný druhým účastníkom úmyselne. 

 

Ospravedlniteľný omyl 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 29. apríla 2010, sp. zn.: 3 Cdo 113/2008 

Omyl je vyvolaný druhým účastníkom vtedy, ak tento účastník bez úmyslu uviesť mýliaceho 

sa účastníka do omylu, vznik omylu spôsobil, napr. uvedením nepravdivých skutočností, ktoré 

boli pre utváranie vôle konajúcej osoby rozhodujúce. O prípad, kedy omyl musel byť druhému 

účastníkovi známy, ide vtedy, keď druhý účastník buď omyl poznal alebo vzhľadom k 

okolnostiam musel poznať a mýliaceho sa na jeho omyl neupozornil. Pre úplnosť treba uviesť, 

že tretím prípadom neplatnosti právneho úkonu pre omyl je prípad, kedy bol omyl druhým 

účastníkom vyvolaný úmyselne (ľsťou), pričom zákon nevyžaduje, aby v tomto prípade išlo o 

omyl podstatný (§ 49a veta druhá Občianskeho zákonníka). Právne následky omylu sú teda 

spojené len s určitým kvalifikovaným (právne významným) omylom. Iný omyl právne následky 

nevyvolá a ide na ťarchu mýliaceho sa účastníka. Právne významný je omyl vtedy, ak je tento 

omyl skrytý, teda účastník konajúci v omyle o ňom nevie a druhý účastník sa na vzniku takéhoto 

omylu podieľal. 

Zároveň treba uviesť, že § 49a Občianskeho zákonníka však nemožno vykladať tak, že na jeho 

základe osoba dovolávajúca sa omylu, je zbavená povinnosti podľa okolností konkrétneho 

prípadu sama si zabezpečiť objektívne informácie o okolnostiach, resp. skutočnostiach, ktoré 

táto osoba považuje za rozhodujúce pre uskutočnenie zamýšľaného právneho úkonu. 

Zanedbanie požiadavky okolnostiam primeranej starostlivosti konajúcej osoby zabezpečiť si 

zodpovedajúce odborné informácie pre posúdenie existencie predpokladov, ktoré sú pre ňu z 

hľadiska uvažovaného právneho úkonu významné (resp. rozhodné), je spôsobilé potom 

spochybniť možnosť účinne sa v zmysle § 49a Občianskeho zákonníka dovolať týmto konaním 

ovplyvneného omylu. V takomto prípade je treba, ak sa konajúca osoba omylu v zmysle § 49a 

Občianskeho zákonníka dovoláva podľa § 40a tohto zákona zvážiť, či sa tu jedná o tzv. omyl 

ospravedlniteľný, či naopak o omyl neospravedlniteľný. O ospravedlniteľný omyl, ktorým je 

pravidelne omyl konajúcej osoby týkajúci sa skutkových okolností (error facti), potom 

nepochybne nejde vtedy, ak mala konajúca a omylu sa dovolávajúca osoba možnosť 

takémuto omylu sa vyhnúť vlastnou starostlivosťou pri poznaní rozhodujúcich 

skutočností právneho úkonu. Nemožno totiž akceptovať možnosť, že by sa bolo možné 

účinne dovolať neplatnosti pre omyl podľa § 49a Občianskeho zákonníka za situácie, kedy by 

omylu sa dovolávajúca osoba zanedbala objektívne existujúcu možnosť presvedčiť sa o pravom 

stave veci a bez príčiny sa vo svojom úsudku nechala mylne ovplyvniť prípadnými dojmami 

alebo náznakmi riešenia zamýšľaného právneho úkonu. Ospravedlniteľným je pritom len 

taký omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že konajúca (mýliaca sa osoba) postupovala 

s obvyklou mierou opatrnosti, teda vyvinula obvyklú starostlivosť, ktorú možno so 

zreteľom k okolnostiam konkrétneho prípadu od každého vyžadovať, aby sa takému 

omylu vyhol, ide teda o situáciu, ak nemohla konajúca (mýliaca sa) osoba rozpoznať 

skutočný stav veci ( zistiť existenciu omylu) ani potom, keby postupovala s obvyklou 

mierou opatrnosti (potom, čo by vyvinula obvyklú starostlivosť), ktorú od nej možno 

požadovať. 


