
 
 

 
 

 UNIVERZITA KARLOVA  
Právnická fakulta 

      

      

 
Kateřina Novotová 

      

 

NABYTÍ OD NEOPRÁVNĚNÉHO 
 

 
Diplomová práce 

 

 

 

 

 
Vedoucí diplomové práce: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 

Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 15. 6. 2019 

      
  



 
 

 
 

 
 
 
 
      
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny 
použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 
titulu. 
 
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 301 157 znaků 
včetně mezer.  
      
      
        
      
 
 
 
       Kateřina Novotová 
 
      
 
V Praze dne 15. 6. 2019 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

Poděkování 
 

Ráda bych tímto poděkovala panu JUDr. MUDr. Alexandru Thöndelovi, Ph.D. za cenné rady 

a připomínky při zpracování této diplomové práce.



 
 

1 
 

 
Obsah 

      
Úvod 2 

1. Vlastnické právo a pojem nabytí od neoprávněného 5 

1.1. Vlastnické právo 5 

1.1.1.  Způsoby nabytí vlastnického práva 7 

1.1.2.  Nabývání vlastnického práva k věcem zapsaným do veřejného seznamu 9 

1.2. Střet ochrany vlastnického práva a dobré víry 16 

1.3. Nabytí od neoprávněného 19 

1.3.1. Pojem 19 

1.3.2. Kategorizace z hlediska dělení způsobů nabytí vlastnického práva 20 

2. Historie institutu nabytí od neoprávněného 23 

2.1.  Římské právo a středověk 23 

2.2. Velké kodifikace v 19. století 24 

2.3. Zemské desky a pozemkové knihy 25 

2.4.  České právo od r. 1948 do r. 1989                  27 

2.5.  České právo od r. 1989 do r. 2013 31 

2.5.1. Věci movité 32 

2.5.2. Věci nemovité 37 

3. Obecné podmínky nabytí od neoprávněného 49 

3.1.  Řádný titul 49 

3.2.  Dobrá víra 50 

3.3.  Úplatnost 55 

4. Nabytí věci neevidované ve veřejném seznamu od neoprávněného 59 

4.1.  Privilegované způsoby nabytí od neoprávněného dle § 1109 ObčZ 61 

4.1.1.  Nabytí ve veřejné dražbě 62 

4.1.2. Nabytí od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti  63 

4.1.3. Nabytí  za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil 64 

4.1.4. Nabytí od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno 65 

4.1.5. Nabytí při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou 

vystavenými na doručitele, nebo při obchodu na komoditní burze 66 

4.2.  Nabytí použité movité věci od podnikatele 66 

4.3.  Obecná klauzule nabytí od neoprávněného 70 

4.4.  Zvláštní ustanovení proti nepoctivosti 74 

5. Speciální případ nabytí od neoprávněného - věci evidované ve veřejném seznamu 78 

5.1.  Materiální publicita veřejných seznamů 79 

5.2.  Podmínky nabytí od neoprávněného na základě principu materiální publicity 83 



 
 

2 
 

5.2.1. Nesoulad stavu zapsaného a stavu skutečného 84 

5.2.2. Nabytí na základě úplatného právního jednání 85 

5.2.3. Nabytí od osoby zapsané ve veřejném seznamu 86 

5.2.4. Dobrá víra a právní prověrka (due diligence) 87 

5.3. Účinky materiální publicity  91 

5.4.  Ochrana skutečného vlastníka 92 

5.4.1. Informační povinnost katastrálního úřadu 92 

5.4.2. Poznámka rozepře 93 

5.4.3. Poznámka spornosti 97 

5.5. Hodnocení právní úpravy nabytí věcí nemovitých zapsaných do katastru 

nemovitostí od neoprávněného 100 

6. Porovnání nabytí od neoprávněného s vydržením 102 

6.1. Držba 102 

6.1.1. Držba řádná 103 

6.1.2. Držba poctivá 104 

6.1.3. Držba pravá 106 

6.2. Vydržení      106 

6.2.1. Řádné vydržení 107 

6.2.2. Mimořádné vydržení 108 

6.3. Shodné a odlišné prvky vydržení a nabytí od neoprávněného 109 

6.4. Vztah mezi vydržením a nabytím od neoprávněného 110 

6.4.1. Věci movité a věci nezapsané ve veřejném seznamu 110 

6.4.2. Věci nemovité nezapsané ve veřejném seznamu 111 

6.4.3. Věci nemovité zapsané ve veřejném seznamu 111 

Závěr  114 

Seznam zkratek 117 

Seznam použitých zdrojů 118 

Abstrakt 129 

English Abstract 130 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

3 
 

Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá institutem nabytí od neoprávněného, tedy 

možností nabýt vlastnické právo k věci, ačkoli převodce nebyl vlastníkem věci ani nebyl 

z jiného důvodu oprávněn ji zcizit. Nabytí od neoprávněného je jedním ze způsobů, kterým 

právo řeší konflikt mezi zájmy dvou „nevinných“ subjektů – vlastníka, s jehož věcí je 

nakládáno bez jeho vůle, a nabyvatele, který je v dobré víře, že druhou stranou právního 

jednání je vlastník. Dochází tedy ke střetu ochrany vlastnického práva a zásady nemo plus 

iuris na jedné straně a principu ochrany dobré víry a právní jistoty na straně druhé. 

Nalezení spravedlivé rovnováhy mezi těmito hodnotami je složité, a každé řešení tedy 

nutně vzbuzuje určité kontroverze. Zákonodárce se rozhodl v určitých případech 

prostřednictvím možnosti nabytí od neoprávněného vychýlit váhy ve prospěch nabyvatele 

v dobré víře na úkor původního vlastníka.  

 Situace, kdy s věcí právně nakládá neoprávněná osoba nejsou v právním styku 

nijak výjimečné a jsou způsobilé negativně ovlivnit plynulost obchodu a jistotu ohledně 

vlastnického práva. Neoprávněným převodcem přitom nemusí být nutně osoba nepoctivá, 

ale může se jednat například o držitele, který s vlastníkem uzavřel absolutně neplatnou 

kupní smlouvu, aniž by si této vady byla kterákoli ze stran vědomá. Jedná se tedy o 

prakticky významnou problematiku, která je zvláště aktuální vzhledem k tomu, že k 1. 1. 

2014 došlo k zásadní změně právní úpravy, jejíž interpretace a aplikace dosud nebyla 

dostatečně vyjasněna judikaturou vyšších soudů. Je zde tedy široký prostor pro teoretické 

zkoumání tohoto institutu a nalézání odpovědí na řadu výkladových otazníků. 

  Před rekodifikací rozlišovalo právo mezi případy styku mezi podnikateli v režimu 

obchodního zákoníku, kde se nabytí od neoprávněného připouštělo, a ostatními 

soukromoprávními vztahy, ve kterých se nabytí od neoprávněného, až na několik poměrně 

úzkých výjimek, neumožňovalo. Současný občanský zákoník z roku 2012 přinesl 

podstatnou změnu, když zavedl obecnou úpravu nabytí od neoprávněného a rozšířil ji i na 

spotřebitele. 

Zvláště problematické pak za minulé právní úpravy bylo nabývání věcí 

nemovitých. Stejně jako dnes bylo k převodu třeba zápisu do katastru nemovitostí, avšak 

důvěra v tyto zápisy nebyla dostatečně chráněna. Nabytí vlastnického práva od osob, které 

byly v rozporu se skutečností vedené v katastru nemovitostí jako vlastníci, bylo vyloučeno. 

Jediným řešením pro osoby v dobré víře bylo v takových případech nabytí vlastnického 
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práva vydržením. Význam vedení katastru nemovitostí byl tedy oslaben a v rozporu se 

svým účelem nepomáhal zajistit právní jistotu ohledně vlastnických práv k nemovitostem. 

Tento stav byl dokonce označován za protiústavní Ústavním soudem, který ochranu 

dobrověrného nabyvatele dovozoval na podkladě ústavních principů.
1 Současný občanský 

zákoník významně posílil materiální publicitu katastru nemovitostí, jakožto státem vedené 

evidence, a zakotvil za určitých okolností možnost nabytí vlastnického práva od osoby 

nesprávně zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník. Zde lze hovořit o určitém 

speciálním případu nabytí od neoprávněného. 

Cílem této diplomové práce je rozebrat nabytí od neoprávněného v jeho širším 

kontextu a upozornit na některé problematické aspekty minulé i současné právní úpravy. 

Zkoumána budou ideová východiska tohoto institutu a jeho teoretická povaha jako jednoho 

ze způsobů nabytí vlastnického práva. Pro správné pochopení současné právní úpravy 

nabytí od neoprávněného a jejího významu je nutné zasazení do historického kontextu. 

Popsán proto bude vývoj nahlížení na tuto problematiku v minulosti, zejména za účinnosti 

občanského zákoníku z roku 1964. Následně se bude diplomová práce zabývat současnou 

právní úpravou a konkrétními podmínkami nabytí od neoprávněného. Sledována budou 

kritická místa současné právní úpravy a práce nabídne možný výklad některých nejasných 

ustanovení. Zvláštní pozornost bude v práci věnována věcem nemovitým.  

V diplomové práci je zařazena i komparace s institutem vydržení, a to vzhledem k 

jeho významu za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964. Vydržení tehdy poskytovalo 

řešení mimo jiné i pro případy, které jsou dnes pokryty úpravou nabytí od neoprávněného. 

Diplomová práce se proto bude zabývat i vzájemným vztahem a použitím těchto dvou 

institutů.  

V práci je využita deskriptivně-analytická metoda a vychází z textu právních 

předpisů, odborné literatury, zejména z literatury komentářové a odborných časopiseckých 

článků, jakož i z judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.  

 

  

  

  

                                                 
1 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11. 5. 2011. 
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1. Vlastnické právo a pojem nabytí od neoprávněného 

1.1. Vlastnické právo 

Vlastnické právo je nejrozsáhlejším a nejsilnějším absolutním věcným právem. Již 

v římském právu bylo vlastnické právo chápáno jako právo působící erga omnes (proti 

všem), do kterého nesmí nikdo bezdůvodně zasahovat.2 Jedná se o jeden ze základních 

stavebních kamenů soukromoprávních vztahů, které je pro svůj význam zároveň i 

předmětem úpravy veřejnoprávní. Navíc se právo vlastnit majetek řadí mezi základní 

lidská práva a je chráněno na ústavní i mezinárodněprávní úrovni.3 Jako jedno ze 

základních lidských práv se objevuje již například v Deklaraci práv člověka a občana či 

Listině práv Spojených států amerických. Zároveň se vzhledem ke svému ekonomickému 

významu jedná o právo, jehož rozsah je upravován v závislosti na aktuálně dominantní 

politické ideologii. V naší nedávné historii bylo rozlišováno mezi několika různými druhy 

vlastnictví, kdy socialistické společenské vlastnictví bylo nejvíce chráněno a soukromé 

mělo vymizet.
4 Spory o povahu práva vlastnit majetek a podmínky vyvlastnění byly 

ostatně důvodem, proč toto právo původně vůbec nebylo zakotveno v EÚLP
5 a bylo 

doplněno teprve Protokolem č. 1.
6 Vlastnické právo tedy zůstává poněkud abstraktním 

konceptem. 

O tom, že pojem vlastnického práva je obtížné definovat, svědčí i skutečnost, že v 

ObčZ jakákoliv definice úmyslně chybí.
7 V římském právu bylo vymezeno jako 

všeobecné, přímé a výlučné právní panství nad věcí.
8 Panství přímé, protože vlastník 

nepotřebuje ničí pomoci ani prostřednictví k tomu, aby své právo uplatnil, výlučné z 

                                                 
2 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 103.  
3 Viz např. LZPS, čl. 11; Protokol č. 1 k EÚLP, čl. 1; LZP EU, čl. 17. 
4 BĚLOVSKÝ, Petr. In: KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 
551: „Zatímco počátkem 50. let bylo soukromé vlastnictví vnímáno jako přežitek starých buržoazních vztahů, 

avšak v rámci politiky postupného přechodu k socialistickým hospodářským poměrům forma vlastnictví 

tolerovaná, stává se v 60. letech již nežádoucím institutem, jehož právní eliminace cestou spontánního zániku 
se navzdory ideologickým plánům zatím nezdařila.“ 
5 SCHABAS, William. The European convention on human rights: a commentary. Oxford, United Kingdom: 
Oxford University Press, 2015, s. 961; BATES, Ed. The evolution of the European Convention on Human 
Rights: from its inception to the creation of a permanent court of human rights. New York: Oxford 
University Press, 2010, s. 63; WEIL, Gordon L. The Evolution of the European Convention on Human 
Rights. The American Journal of International Law, vol. 57, no. 4, 1963, s. 807. 
6 Protokol č. 1 k EÚLP, čl. 1. 
7 SPÁČIL, Jiří. Předmět a obsah vlastnického práva. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná 

práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 135 - 136. Též Důvodová zpráva k § 1011 ObčZ. 
8 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 153.  
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důvodu, že vlastník může vyloučit jiné působení na věc.
9 Všeobecnost vlastnického práva, 

značící, že vlastník může s věcí nakládat jakýmkoliv způsobem, zahrnuje triádu typických 

projevů - ius possidendi (právo věc fakticky ovládat neboli držet), ius utendi et fruendi 

(právo věc užívat a požívat, brát z ní plody) a ius abutendi (právo věc zničit).
10 M. 

Skřejpek dále mezi vlastníkova oprávnění k věci řadí i ius disponendi, tedy právo s věcí 

nakládat s právními důsledky.
11 

Římskoprávní nauka dále charakterizuje vlastnické právo neboli dominium jako 

neomezené a elastické. Elasticita znamená, že pokud je vlastnické právo z nějakého 

důvodu omezeno, tak po odpadnutí takového omezení nabývá vlastník automaticky svá 

oprávnění zpět. Neomezenost byla vždy spíše teoretickým znakem, protože z povahy věci 

byl vždy vlastník omezen vlastnickými právy jiných vlastníků k jejich věcem.
12 Již římské 

právo znalo omezení vlastnického práva z důvodu veřejného zájmu, kdy byl vlastník 

povinen strpět například dobývání nerostů na svém pozemku či podrobit se zákazu 

odebírání mramoru z budov.13 Základ a hranice omezení vlastnického práva jsou dnes dány 

na ústavní úrovni v LZPS, zejména v článku 11, odstavcích 3 a 4.14  

Na římskoprávní vymezení navazuje jurisprudence dodnes.15 ObčZ 1964 se o 

definici za využití římskoprávní typizace vlastnických oprávnění pokusil v ustanovení 

§ 123: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“ Současný ObčZ toto vymezení nepřebírá. 

Důvodová zpráva uvádí jako důvody zejména skutečnost, že definice opomíjela negativní 

stránku vlastnického práva (tj. kohokoli jiného vyloučit z působení na věc) a že tento 

taxativně působící výčet dílčích práv vlastníka evokuje dojem, že vlastnické právo je 

                                                 
9 Tamtéž, s. 154. 
10 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 154.  
11 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 103.  
12 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 154-155.  
13 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 104.  
14 Viz LZPS, článek 11, odst. 3 a 4: „(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického 

práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ 
15 Viz např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 30-31. 
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součtem těchto práv, čímž je popřena všeobecnost a jednotnost vlastnického práva, jeho 

úplnost i elasticita.16 

ObčZ se o ucelenou definici vlastnického práva nepokouší. Ustanovení § 1012, 

které se definici vlastnického práva blíží nejvíce, stanoví: „Vlastník má právo se svým 

vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.” Dále 

uvádí, že základním limitem rozsahu výkonu vlastnických práv jsou práva jiných osob. V 

dalších ustanoveních jsou potom poměrně kazuisticky popsány případy a způsoby omezení 

vlastnického práva. Dle důvodové zprávy ustanovení § 1012 ObčZ zdůrazňuje podstatné a 

obecně akceptované rysy vlastnického práva, kterými jsou dle autorů nezávislost, 

jednotnost, úplnost, elasticita a trvalost.17 Je zřejmé, že vyjádření pozitivní i negativní 

stránky vlastnického práva zvýrazňuje jeho jednotnost. Formulace, že vlastník může s věcí 

nakládat jakýmkoli způsobem v mezích právního řádu jistě lépe vystihuje šíři vlastnických 

oprávnění a úplnost vlastnického práva, než jen pouhý výčet jednotlivých vlastnických 

oprávnění, ke kterému přistoupil ObčZ 1964. Odkaz na „meze právního řádu” je možné 

chápat tak, že vlastník může s věcí zacházet jakýmkoli způsobem, který není zakázaný, v 

souladu s principem obsaženým ve třetím odstavci článku 2 LZPS a čtvrtém odstavci 

článku 2 Ústavy. 

Opuštění výčtu oprávnění také dle důvodové zprávy lépe odpovídá elasticitě, která 

vlastnické právo charakterizuje. Pokud totiž některé z dílčích oprávnění uvedených v § 123 

ObčZ 1964 odpadne, nemá to „vliv na existenci ani na trvání vlastnického práva. Naopak, 

pomine-li omezení, obnoví se vlastnické právo v původním rozsahu.”
18  

Důvodová zpráva rovněž konstatuje, že vlastnické právo nezanikne tím, že vlastník 

některé z oprávnění pozbude; k zániku může dojít jen z některého zákonného důvodu.
19  

1.1.1.  Způsoby nabytí vlastnického práva 

Nabytím vlastnického práva se rozumí situace, kdy osoba, která nebyla vlastníkem 

věci, se vlastníkem stává. Pokud již věc vlastníka měla, tak tento ve stejném okamžiku 

vlastnické právo pozbývá. Způsoby nabytí vlastnického práva jsou v občanském zákoníku 

vymezeny taxativně.
20  

                                                 
16 Důvodová zpráva k § 1012 ObčZ. 
17 Důvodová zpráva k § 1012 ObčZ. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 Viz ObčZ, § 3 odst. 2, písm. e).  
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Doktrínou jsou tyto způsoby tradičně děleny na originární a derivativní. Při nabytí 

originárním dochází k získání vlastnického práva k věci, která doposud nebyla předmětem 

vlastnictví či vlastníka sice měla, ale nabyvatel získal vlastnické právo nezávisle na něm. 

Při derivativním nabytí se naopak vlastnické právo odvozuje od předcházejícího 

vlastníka.21 Příkladem originárního nabytí je získání vlastnického práva k věci 

přivlastněním, nálezem, přírůstkem nebo zpracováním, rozhodnutím státního orgánu 

(například rozhodnutí o vyvlastnění či o pozemkových úpravách) či vydržením.
22 

Derivativní způsoby nabytí vlastnického práva pak zahrnují podle B. Petra smluvní převod 

a dědění.
23 Pražská učebnice občanského práva naproti tomu ztotožňuje derivativní nabytí 

vlastnického práva s převodem.
24 U derivativního nabytí vlastnického práva má být 

respektována zásada nemo plus iuris.25 Nabytí od neoprávněného je příkladem originárního 

nabytí vlastnického práva.26 Podrobněji je tato otázka rozebrána v kapitole 1.3.2. 

Způsoby nabytí vlastnického práva lze dále dělit na absolutní a relativní, kdy za 

absolutní jsou považovány ty způsoby, kdy věc předtím v právním smyslu vůbec 

neexistovala (zpracování, oddělení plodu), anebo existovala, ale nebyla předmětem 

vlastnického práva žádné jiné osoby, typicky okupace opuštěné movité věci.
27 Za relativní 

jsou pak považovány všechny ostatní případy. U relativního nabytí vlastnického práva 

platí, že jedna osoba přestává být vlastníkem a v tomtéž okamžiku se novým vlastníkem 

stává jiná osoba. Je zřejmé, že absolutní nabytí nelze ztotožnit s originárním a relativní s 

derivativním. Lze rozlišovat absolutní originární a relativní originární nabytí vlastnického 

práva. Vydržení a nabytí od neoprávněného jsou příkladem relativního originárního nabytí 

vlastnického práva. Derivativní nabytí vlastnického práva je vždy zároveň nabytím 

relativním.  

Pro účely dalšího textu je třeba zmínit také nauku o titulu a modu, která má význam 

zejména pro nabývání vlastnického práva k věcem zapsaným do veřejného seznamu. 

                                                 
21 THÖNDEL Alexandr. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 
třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 49; PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním 
způsobem. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s. 15. 
22 PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 15 
23 Tamtéž, s. 15. 
24 THÖNDEL Alexandr. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 
třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 49. 
25  
26 Viz např. PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 15; 
THÖNDEL Alexandr. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: 

Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 62 
27 THÖNDEL Alexandr. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 

třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 48.  
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Tradičně se pro nabytí vlastnického práva vyžadovalo naplnění dvou složek – právního 

důvodu (titulus adquirendi) a právního způsobu (modus adquirendi).28 Právní důvody lze 

obecně dělit na zákon a právní skutečnosti. Mezi právní skutečnosti pak patří právní 

jednání (nejčastěji smlouva), právní události a konstitutivní rozhodnutí orgánu veřejné 

moci.29 M. Zuklínová upozorňuje na takzvané složené neboli komplexní právní tituly, kdy 

pro vznik právního následku je vyžadováno spolupůsobení několika právních skutečností 

nebo právní skutečnosti a zákona a jako příklad uvádí mimo jiné vydržení.
 30  

Mezi tradiční mody adquirendi dominii patří u věcí movitých předání věci (tradice) 

a u nemovitostí a dalších věcí zapisovaných do veřejného seznamu intabulace, tedy zápis 

do takového veřejného seznamu. V případě převodu věcí nezapsaných do veřejného 

seznamu byl význam rozlišování titulu a modu oslaben. Na rozdíl od úpravy v ObčZ 1964, 

kdy bylo okamžikem nabytí vlastnického práva zásadně převzetí věci (tradice),31 stojí 

ObčZ na konsenzuálním principu. K nabytí vlastnického práva k věci nezapsané ve 

veřejném seznamu nově dochází zásadně k okamžiku účinnosti smlouvy.
32 

1.1.2.  Nabývání vlastnického práva k věcem zapsaným do veřejného seznamu 

Složitější je problematika nabytí vlastnického práva k věcem zapsaným do 

veřejného seznamu (zejména nemovitostem). Zde je modus adquirendi vyžadován, a to 

v případě převodu vlastnického práva. ObčZ v §§ 1102 a 1105 stanoví, že k nabytí 

vlastnického práva dochází zápisem do příslušného veřejného seznamu. U jiných způsobů 

nabytí vlastnického právo k věci zapsané do veřejného seznamu nemá zápis konstitutivní, 

ale jen deklaratorní charakter, a k nabytí tak dochází pouze na základě titulu. Jedná se 

například o nabytí děděním,33 rozhodnutím orgánu veřejné moci
34 (příkladem je 

vyvlastnění) či vydržením
35.  

                                                 
28 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 105. Též KNAPP, Viktor. O převodu vlastnictví smlouvou. Ad notam, 1995, č. 3, s. 49. 
29 ZUKLÍNOVÁ Michaela. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, s. 155.  
30 ZUKLÍNOVÁ Michaela. In:DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, s. 155. 
31 Viz ObčZ 1964, § 133. 
32 Viz ObčZ, § 1099. 
33 Viz ObčZ, § 1479. 
34 Viz ObčZ, § 1114. 
35 Viz ObčZ, § 1089, odst. 1. 
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V případě převodu je tedy třeba odlišovat okamžik nabytí vlastnického práva a 

okamžik účinnosti smlouvy. Okamžikem uzavření působí smlouva obligační účinky mezi 

stranami. Kupujícímu na jejím základě vzniká obligační nárok na převedení vlastnického 

práva k věci a prodávajícímu na zaplacení dohodnuté smluvní ceny.36 Vlastnické právo 

však ještě převedeno není; k tomu je vyžadována právě intabulace, tedy právotvorný zápis 

do veřejného seznamu. 

Proces převodu vlastnického práva k věcem nemovitým shrnul Nejvyšší soud ve 

věci sp. zn. 30 Cdo 3991/2010, přičemž tyto závěry je možné vztáhnout i na úpravu podle 

ObčZ z roku 2012: 

„Nabývání vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí je 

dvoufázové; jeho esenciálním předpokladem je vznik závazkově právního vztahu 

(např. prostřednictvím uzavřené kupní smlouvy [...]) s právními účinky inter partes, 

kdy k nabytí vlastnického práva k takto smluvně převáděnému nemovitému majetku 

a tedy k dovršení věcně právních účinků erga omnes, je zapotřebí vkladu tohoto 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. [...] Při vzniku vlastnického práva k 

nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí na základě smlouvy je tedy třeba 

rozlišovat právní důvod nabytí vlastnického práva (titulus adquirendi) a právní 

způsob jeho nabytí (modus adquirendi). Smlouva o převodu nemovitostí 

představuje tzv. titulus adquirendi. I když z takové smlouvy vznikají jejím 

účastníkům práva a povinnosti, ke vzniku vlastnického práva podle ní ještě 

nedochází; ten nastává (modus adquirendi) až vkladem (tzv. intabulací) 

vlastnického práva do katastru nemovitostí [...]; taková smlouva má pouze účinek 

obligační - zavazuje zcizitele (prodávajícího) k tomu, aby vlastnictví věci na 

nabyvatele (kupujícího) dalším úkonem, který je právně uznávaným způsobem 

převodu vlastnictví, převedl. A jak již shora bylo uvedeno, ke smluvnímu nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí dochází na 

základě tzv. složené (komplexní) právní skutečnosti, a to smlouvy o převodu 

vlastnického práva a jeho vkladu do katastru nemovitostí. Tato právní skutečnost je 

dovršena („nastane“) až uskutečněním všech jejích složek, tedy vkladem do 

katastru nemovitostí.”37 

                                                 
36 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 201/96 ze dne 7. 10. 1996. Též DOBROVOLNÁ, Eva. § 1105. In: 
SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 
351. 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3991/2010 ze dne 31. 3. 2011. 



 
 

11 
 

Pro platné nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí převodem tak musí být vždy přítomné obě složky – titulus i modus, které 

společně tvoří složenou právní skutečnost, na jejímž základě dochází k transferu 

vlastnického práva k nemovitosti. V praxi mohou nastat jak situace, kdy chybí titulus 

(například z důvodu neplatnosti smlouvy), tak i situace, kdy chybí modus (k zápisu do 

katastru nemovitostí z nějakého důvodu nedojde). Tehdy k převodu vlastnického práva 

nedojde a obě vady mohou být zhojeny pouze mimořádným vydržením.
38 Lze tedy 

shrnout, že modus nedokáže nahradit titulus a naopak. K tomu lze odkázat na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 702/2002: 

„[…] neobstojí námitky dovolatele, který odkazuje na „přísný intabulační princip“ 

a dovozuje, že právo, které bylo zapsáno v pozemkové knize, muselo též vzniknout 

(resp. existovat, byť i jen v důsledku tohoto zápisu), a že soud je rozhodnutím o 

povolení zápisu do pozemkové knihy vázán. Jde o tradiční problém vztahu 

nabývacího titulu a způsobu (modu) nabytí věcného práva.“
39 

 To je ovšem obtížně pochopitelné pro neodbornou veřejnost, která mnohdy mylně 

považuje provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí za rozhodující 

skutečnost zakládající vlastnické právo osoby zapsané jako vlastník, bez ohledu na platnost 

převodní smlouvy. Ačkoliv je toto chápání mylné, do určité míry je mu poskytována 

ochrana principem materiální publicity katastru nemovitostí (blíže viz kapitola 5). 

Důležitým prvkem nové právní úpravy je výslovné zakotvení pravidla, že smlouva 

o převodu věci není neplatná jen proto, že převodce nebyl vlastníkem.40 V širším smyslu je 

však podle mého názoru možné nedostatek vlastnického práva převodce považovat za 

určitou vadu titulu, která může být zhojena řádným vydržením nebo pomocí institutu 

nabytí od neoprávněného.  

Odlišení obligačních a věcněprávních důsledků smlouvy je důležité i pro případy 

tzv. vícečetného převodu. Pokud po uzavření kupní smlouvy s osobou A uzavře vlastník 

kupní smlouvu na tutéž nemovitou věc s osobou B, která je v dobré víře a která podá jako 

                                                 
38 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1105. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 348; THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, 

Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2014, s. 247 - 248. Podrobněji je problematika vydržení vlastnického práva k nemovitostem zapsaným 
v katastru nemovitostí rozebrána v kapitole 6. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 702/2002 ze dne 16. 6. 2003. 
40 Viz ObčZ, § 1760. 
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první návrh na vklad práva do katastru nemovitostí,41 stane se osoba B platně vlastníkem.
42 

Z porušené smlouvy však prodávajícímu vznikne povinnost náhrady škody vůči osobě A 

jako kupujícímu.43 

V dalším textu se zaměřím na věci nemovité zapsané v katastru nemovitostí, který 

je dnes patrně nejvýznamnějším veřejným seznamem. Postup katastrálního úřadu při 

zapisování práv k nemovitostem upravuje KatZ. Podrobný popis tohoto procesu by 

přesahoval rozsah této diplomové práce, a popíši proto pouze jeho základní rysy.  

Vlastnické právo, stejně jako například právo stavby, věcná břemena či zástavní 

právo, se do katastru nemovitostí zapisuje vkladem.44 O povolení vkladu rozhoduje 

katastrální úřad
45 na návrh,46 přičemž k návrhu je vždy třeba přiložit tzv. vkladovou listinu, 

tj. listinu, na jejímž základě má být právo do katastru zapsáno.47 Vkladovou listinou bude 

typicky smlouva (zpravidla kupní či darovací), notářský zápis o právním jednání či 

rozhodnutí orgánu veřejné moci. Může se jednat například o soudní rozhodnutí o 

vypořádání spoluvlastnictví, deklaratorní soudní rozhodnutí o vydržení nebo konstitutivní 

správní rozhodnutí o vyvlastnění.  

Ve vkladové listině musí být nemovitost specifikována pomocí předepsaných 

povinných údajů dle § 8 KatZ. U pozemků se jedná o název katastrálního území, v němž se 

nachází a parcelní číslo. Pokud jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou 

číselných řadách a jedná se o stavební parcelu, je třeba doplnit údaj o této skutečnosti. 

Budova, není-li součástí pozemku nebo práva stavby, se označuje parcelním číslem 

pozemku, na němž je postavena, názvem katastrálního území, kde tento pozemek leží, dále 

číslem evidenčním nebo popisným a  názvem části obce, kde se nachází.  

Je-li vkladová listina soukromou listinou, zkoumá katastrální úřad dle § 17 odst. 1 

KatZ, zda obsahuje řádné vymezení předmětné nemovitosti, zda bylo právní jednání 

                                                 
41 Ustanovení § 10 zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění, stanoví, že „[p]rávní účinky zápisu nastávají k 

okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.” Jak uvádí komentář k § 1100 ObčZ 

2014, „[r]ozhodným okamžikem pro posouzení, kdo z více nabyvatelů se stal vlastníkem, tedy bude okamžik 

doručení návrhu na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu.” DOBROVOLNÁ, Eva. § 1100. In: SPÁČIL, 

Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2013, s. 338-339. 
42 Viz ObčZ, § 1100 odst. 2. 
43 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1100. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 338. 
44 Viz KatZ, § 11. 
45 Viz KatZ, § 12. 
46 Podle § 14 KatZ je vkladové řízení zahájeno také tehdy, pokud zašle katastrálnímu úřadu rozhodnutí nebo 

potvrzení o zapisovaném právu soud nebo soudní exekutor. 
47 Viz KatZ, § 15, odst. 1, písm. a). 
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učiněno v písemné formě dle § 560 ObčZ, jestli není účastník vkladového řízení 

v oprávnění nakládat s nemovitostí omezen a zda navrhovaný vklad navazuje na dosavadní 

zápisy v katastru. Je však možné logickou mezeru mezi zapsaným stavem a navrhovaným 

vkladem překlenout tak, že navrhovatel předloží listiny, které „chybějící článek“ doplní.
48 

Katastrální úřad přezkoumává také obsah vkladové listiny z hlediska, zda odůvodňuje 

navrhovaný vklad. Pokud se má jednat o vklad vlastnického práva, musí se listina týkat 

vlastnického práva (a ne například nájmu) a obsahovat podstatné náležitosti daného 

právního jednání.49 P. Baudyš shrnuje, že například u kupní smlouvy se jedná o „uvedení 

účastníků smlouvy, označení předmětu koupě, zda z jejího obsahu lze dovodit vůli 

prodávajícího převést vlastnické právo k předmětu koupě na kupujícího a zda obsahuje 

ujednání o výši kupní ceny.“
50 Obsah vkladové listiny by měl být určitý a srozumitelný.

51 

Konečně katastrální úřad ověřuje i pravost podpisů, které nejsou úředně ověřeny,
52 a to 

způsoby dle § 63 katastrální vyhlášky.
53 

U veřejných listin, mezi které patří mimo rozhodnutí soudů a správních orgánů též 

notářské zápisy
54

, je přezkum omezenější. Dle § 17 odst. 2 KatZ katastrální úřad zkoumá, 

zda listina obsahuje výše uvedenou specifikaci nemovitosti, dále návaznost na dosavadní 

zápisy a zda obsah této veřejné listiny odůvodňuje navrhovaný vklad. P. Baudyš pak 

dodává, že katastrální úřad by měl u rozhodnutí ověřit, že jsou opatřena doložkou právní 

moci.55 

Všechny výše uvedené skutečnosti přitom katastrální úřad zkoumá k okamžiku 

podání návrhu na vklad.56  

Je nutné zdůraznit, že katastrální úřad autoritativně nerozhoduje o platnosti 

právního jednání, které je titulem k nabytí vlastnického práva. Nejvyšší soud v recentním 

rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2257/2018 potvrdil judikatorní závěry
57 vyslovené ve vazbě na 

                                                 
48 Viz KatZ, § 17. 
49 BAUDYŠ, Petr. § 17. In: BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 72. 
50 Tamtéž, s. 72. 
51 Tamtéž, s. 73. 
52 Viz vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, 

§ 62. 
53 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
54 Viz zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, § 2. 
55 BAUDYŠ, Petr. § 17. In: BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 79. 
56 KatZ, § 17, odst. 5. 
57 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 38/98 ze dne 28. 6. 

2000. Viz též rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 756/97 ze dne 24. 8. 1999: „Skutečnost, že 

smlouva o převodu nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 5 uvedeného zákona přezkoumána 

katastrálním úřadem a že ten pravomocně rozhodl o povolení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele, 
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předchozí právní úpravu: „Platnost právního jednání, na základě kterého bylo v katastru 

nemovitostí zapsáno právo subjektu posuzovaného právního jednání, katastrální úřad 

nezkoumá.“58 Skutečnost, že bylo vlastnické právo zapsáno na podkladě smlouvy o 

převodu tedy v žádném případě nevylučuje možnost, že tato smlouva bude soudem 

posouzena jako neplatná. 

Účastníkem vkladového řízení je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, 

a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje.
59 V případě změn vlastnického práva 

tak bude účastníkem vždy původní vlastník a nový vlastník. Pro nabytí od neoprávněného 

je důležité, že zapsaný vlastník je informován jednak o zahájení vkladového řízení
60 a 

jednak následně o povolení vkladu
61. Podrobněji se touto problematikou zabývá kapitola 

5.4.  

Je nutné zdůraznit, že vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ačkoliv o 

jeho povolení rozhoduje katastrální úřad, není nabytím vlastnického práva rozhodnutím 

orgánu veřejné moci.  

Na závěr této části je vhodné věnovat pozornost i jiným možnostem úpravy 

nabývání vlastnického práva k věcem nemovitým. Přístup v ostatních evropských státech 

se liší. Některé právní řády zakotvují i pro převody nemovitostí princip konsenzuální, na 

němž stojí v ObčZ převod vlastnického práva k věcem movitým. Jedná se zejména o 

francouzské právo a dále například právo belgické či lucemburské.
62 Naproti tomu 

například v Rakousku je stejně jako u nás vyžadován titulus a modus v podobě zápisu do 

pozemkové knihy a obdobné řešení zná i německé právo, kde je však pro převod třeba, aby 

právní jednání mělo formu veřejné listiny.
63 

Jeden z hlavních autorů textu ObčZ, K. Eliáš, se zabýval různými možnými 

cestami, jimiž by se mohlo nově kodifikované občanské právo vydat. Kritizoval stav, jaký 

tu byl podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013: 

„Nynější úprava zápisů vlastnického práva k nemovitostem […] v podstatě 

kombinuje nevýhody známých evropských systémů (je administrativně náročná, 

                                                                                                                                                    
nebrání tomu, aby soud v občanském soudním řízení sám posoudil platnost či účinnost sporné smlouvy podle 

příslušných ustanovení zákona.“ 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2257/2018 ze dne 27. 2. 2019. 
59 KatZ, § 13 
60 KatZ, § 16 odst. 1. 
61 KatZ, § 18 odst. 3. 
62 ELIÁŠ, Karel. Převod vlastnického práva k nemovitosti – řešení v kontinentálním právu a možnosti pro 

českou úpravu. Právní rozhledy. 2004, č. 18, s. 660. 
63 Tamtéž, s. 661. 
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formalizovaný úřední postup a časová rozteč mezi uzavřením smlouvy a vkladem 

vlastnického práva jde k tíži soukromníků, zápisy vlastnického práva do katastru 

nejsou nadány výhodou materiální publicity), ale nepřináší žádnou podstatnou 

výhodu.“
64 

Jako možná řešení viděl buď obnovení pozemkových knih vedených knihovními 

soudy, nebo zavedení zásady konsenzuality s tím, že by k převodu byla vyžadována 

veřejná listina. Výhodou pozemkových knih vedených soudy mělo být, že by „se do 

knihovní vložky nedostal zápis odporující zákonu“ a dále zásada materiální publicity, která 

by poskytovala ochranu dobré víře třetích osob.
65 Naopak možný problém spatřoval v tom, 

že některá věcná práva intabulačnímu principu nepodléhají. Jak již bylo naznačeno výše, 

jedná se o práva nabytá například děděním, vydržením či rozhodnutím soudu.  

U zásady konsenzuality K. Eliáš mimo jiné vyzdvihuje jako pozitivum odstranění 

časové prodlevy mezi uskutečněním právního jednání a jeho věcněprávními následky. Ten, 

kdo by vyhotovoval veřejnou listinu o převodu (pravděpodobně notáři v podobě 

notářského zápisu) by musel ověřit existenci vlastnického práva převodce a nesl za to 

odpovědnost. K. Eliáš dále navrhoval spojit zápis vlastnického práva do veřejné evidence 

s negativní publicitou, která by znamenala, že se „nelze dovolat faktického stavu proti 

osobě jednající v důvěře v zapsaný stav“.
66 Tento princip je dnes zakotven v § 121 ObčZ 

pro veřejné rejstříky právnických osob. 

Svěření vedení evidence právních vztahů k nemovitostem soudům by možná mohlo 

přispět k omezení počtu chybných zápisů a k větší právní jistotě, ale jednalo by se o řešení 

administrativně velice náročné a nákladné. Lze souhlasit s tím, že konsenzuální princip by 

měl výhodu v tom, že vlastnické právo k nemovitostem by bylo nabýváno okamžitě. 

Rubem okamžitého nabytí vlastnického práva by však byla skutečnost, že evidence 

nemovitostí by tak byla neustále „pozadu“, takže by častěji docházelo k nesouladu mezi 

zapsanými údaji a skutečným stavem. To byl jeden z argumentů, kterým se řada autorů 

vymezila proti Eliášovým úvahám nad možností zavedení konsenzuálního principu u 

převodu nemovitostí.
67  

                                                 
64 ELIÁŠ, Karel. Převod vlastnického práva k nemovitosti – řešení v kontinentálním právu a možnosti pro 

českou úpravu. Právní rozhledy. 2004, č. 18, s. 663. 
65 Tamtéž, s. 663. 
66 Tamtéž, s. 664. 
67 BAUDYŠ, Petr. Intabulační princip. Právní rozhledy. 2006, č. 3, s. 104 – 107; MIKEŠ, Jiří, ŠVESTKA, 

Jiří. Úvaha nad převodem vlastnického práva k nemovitostem. Právní rozhledy. 2005, č. 11, s. 389 – 397. 
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Podle mého názoru je současný přístup založený na principu intabulačním vhodnější. 

Nicméně obě řešení by podle mého názoru byla přijatelná za předpokladu, že by byla 

zachována existence veřejné evidence nemovitostí a ta byla nadaná veřejnou vírou. Princip 

materiální publicity považuji za naprosto klíčový pro zachování právní jistoty, protože 

možnost chybných zápisů a rozporu zapsaného stavu se stavem skutečným zřejmě není 

možné žádným způsobem zcela eliminovat.   

 

1.2. Střet ochrany vlastnického práva a dobré víry 

 Z předchozího výkladu vyplývá, že vlastnické právo jako jeden ze základních 

stavebních kamenů soukromoprávních vztahů a nejsilnější věcné právo má v českém 

právním řádu speciální postavení. Je široce chráněno (mimo jiné i v rámci základních 

lidských práv), avšak zároveň jsou vlastníkovi ukládány různé povinnosti a omezení za 

účelem ochrany veřejného zájmu a práv třetích osob. Zvláštní povaha a ochrana 

vlastnického práva je podtržena i jeho nepromlčitelností. Ta je zakotvena v ustanovení 

§ 614 ObčZ. Aby mohlo být vlastnické právo v praxi efektivně chráněno, musí 

zákonodárce při řešení problematiky nabývání (a pozbývání) vlastnického práva vzít v 

úvahu různé, mnohdy protichůdné právní principy. 

 Soukromé právo je postaveno na řadě základních právních zásad, mezi něž patří 

mimo jiné zásada poctivosti a dobré víry, zásada ochrany soukromých subjektivních práv 

nabytých v minulosti a též princip, že soukromá práva náleží bdělým (vigilantibus iura 

scripta sunt).68 Právě tyto zásady se projevují a střetávají v situaci, kdy je jedna osoba v 

dobré víře, že nabývá do svého vlastnictví určitou věc, avšak k převodu vlastnického práva 

z nějakého důvodu chybí vůle dosavadního vlastníka. Podobně tak i v situaci, kdy je 

převod vlastnického práva vadný z jiného důvodu (například nedodržení formy právního 

jednání dle § 560 ObčZ, absence zápisu do veřejného seznamu apod.). Právo se na tyto 

praktické problémy snaží reagovat tak, aby vyvážení uvedených zásad vedlo k co 

nejspravedlivějšímu a zároveň v praxi udržitelnému výsledku. 

 Projevem ochrany vlastnického práva a zároveň požadavku zákonnosti je zásada, že 

nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám má (nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipse habet). Pokud by však tato zásada platila zcela absolutně, 

nastávalo by v praxi často, že faktický stav neodpovídá stavu právnímu. Bylo by možné, 

aby se vlastník věci domáhal vydání od jejího držitele po dlouhé řadě let a to třeba i přes 

                                                 
68 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 49. 



 
 

17 
 

to, že věc byla v mezidobí mnohokrát v dobré víře převedena z jedné osoby na druhou. 

Taková situace by byla provázena velkou nejistotou a často by vedla k nespravedlivým 

důsledkům, kdy by osoby, které po dlouhou dobu (teoreticky i po celé generace) o věc 

pečovaly jako o svou vlastní a investovaly do ní, byly nuceny vydat ji vlastníkovi. Právo 

proto ze zásady nemo plus iuris dovoluje dvě výjimky - vydržení a nabytí od 

neoprávněného. Vydržení za předchozí právní úpravy sloužilo jako téměř univerzální 

prostředek nápravy vad nabytí vlastnického práva. Dnes se uplatní tam, kde zákon z 

nějakého důvodu nepřipouští nabytí od neoprávněného ihned v okamžiku domnělého 

převodu vlastnického práva, ale vyžaduje ještě uplynutí času, než původní vlastník svoje 

vlastnické právo ve prospěch dobré víry nového vlastníka pozbude. 

 Ochrana dobré víry je jednou ze základních zásad soukromého práva.69 Jedná se o 

určitý korektiv právní úpravy, která by při hodnotové neutralitě mohla mít v praxi příliš 

tvrdé dopady. Ochrana dobré víry tak umožňuje sladit právo s morálním cítěním 

společnosti, čímž pomáhá zajistit legitimitu práva. Bona fides byla už v římském právu 

chápána jako všeobecný právní princip.
70 Jak uvádí P. Tégl, výraz fides „bývá často 

překládán jako poctivost, věrnost danému slovu, mravní povinnost splnit závazek, ale i 

důvěra v poctivost jiného či důvěryhodnost.”
71  

 Dobrá víra v širším smyslu má dvě podoby - objektivní a subjektivní.72 Objektivní 

dobrá víra je v dnešním ObčZ označována jako poctivost a P. Lavický ji vymezuje jako 

„určitý standard chování v právních vztazích, vyžadující čestnost, otevřenost a povinnost 

brát ohledy na zájmy druhé strany.”
73 J. Zapletal o ní hovoří jako o etické zásadě 

vyjadřující hodnoty uznávané a upřednostňované společností.
74 Jedná se o neurčitý právní 

pojem, jehož obsah závisí na okolnostech daného případu.
75 Občanský zákoník ukládá 

obecnou povinnost „jednat v právním styku poctivě” a jako sankci stanoví, že „[n]ikdo 

                                                 
69  DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 49. 
70 TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie. 2011, č. 1-2, 
s. 35. 
71 Tamtéž, s. 35. 
72 TÉGL, Petr. Veřejné seznamy a ochrana dobré víry. Stručný pohled na českou a polskou právní úpravu a 

jejich srovnání. Ad Notam. 2007, č. 5, s. 143; LAVICKÝ, Petr. § 6. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský 

zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 73. 
73 LAVICKÝ, Petr. § 6. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 73. 
74 ZAPLETAL, Jiří. Zásada dobré víry a její uplatnění v soukromém právu. Právní rozhledy. 2006, č. 2, s. 

61. 
75 LAVICKÝ, Petr. § 6. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 77. 
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nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu”.
76 Lavický uvádí, že princip 

poctivosti se uplatní například při interpretaci smluv dle § 556 odst. 1 ve chvíli, kdy nelze 

zjistit společný úmysl stran. V takovém případě by se smluvní ujednání mělo vykládat z 

pohledu poctivého adresáta.77 Podobně je v § 557 ObčZ stanoveno, že pokud použitý výraz 

připouští různý výklad, „vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako 

první.” Jedná se o takzvané pravidlo interpretace contra proferentem, které je zakotveno 

mimo jiné i v Zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT.78 Pojem poctivosti 

se objevuje i v souvislosti s držbou – poctivá držba dle § 992, která je i jednou z podmínek 

vydržení stanovenou v § 1089 odst. 1 ObčZ. Souhlasím však s názory řady autorů, že 

poctivá držba je ve skutečnosti držbou v dobré víře.79  

 Subjektivní podoba představuje dobrou víru v užším smyslu, kterou P. Tégl popisuje 

jako „důvěru, věření či přesvědčení určitého subjektu.”
80 P. Lavický pak uvádí, že 

„[d]obrá víra je stavem, kdy jednající neví o určitých právně významných nedostatcích 

souvisejících s jeho jednáním, a ani o nich vědět nemohl.”
81 Skutečnost, zda osoba o 

právně relevantních nedostatcích (ať už skutkových, nebo právních) mohla, nebo nemohla 

vědět, se posuzuje podle toho, zda by o nich mohla vědět osoba průměrného rozumu ve 

stejném postavení, která si počíná s běžnou péčí a opatrností (dle § 4 odst. 1 ObčZ).
82 

 Dobrá víra (v užším smyslu, tedy ve své subjektivní podobě) je v ObčZ vyžadována 

mimo jiné právě u ustanovení o nabytí od neoprávněného v ustanoveních §§ 1109 až 1111 

a také v § 984, podle kterého je možné nabýt věc zapsanou do veřejného seznamu od 

neoprávněného, který je v rozporu se skutečností v takovém seznamu zapsán jako vlastník 

(knihovní vlastník).  

 ObčZ v § 7 stanoví, že dobrá víra i poctivost se presumují. Toto pravidlo má vliv na 

rozdělení důkazního břemene v případném soudním sporu. Ten, kdo se dovolává dobré 

víry či poctivosti, by tak neměl mít povinnost ji dokazovat, důkazní břemeno má naopak 

                                                 
76 Viz ObčZ, § 6. 
77 LAVICKÝ, Petr. § 6. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 78. 
78 Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, článek 4.6. [online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016 
79 LAVICKÝ, Petr. § 6. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 74; SPÁČIL, Jiří. Poctivá držba v novém občanském zákoníku. 

Právní rozhledy. 2013, č. 2, s. 64.  
80 TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie, 2011, č. 1-2, 
s. 39. 
81 LAVICKÝ, Petr. § 7. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 83. 
82  Tamtéž, s. 83. 
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nést ta strana, která něčí dobrou víru či poctivost popírá. Výjimky stanoví zákon a 

příkladem takové výjimky je § 1111 ObčZ, který vyžaduje, aby byla dobrá víra nabyvatele 

od neoprávněného v případech, na které dopadá, dokazována. 

      
1.3. Nabytí od neoprávněného 

1.3.1. Pojem 

Pojem nabytí od neoprávněného pokrývá situace, kdy osoba nabývá vlastnické 

právo k věci, kterou získala od někoho, kdo nebyl ani vlastníkem věci, ani nebyl k jejímu 

převodu z jiného důvodu oprávněný. Z důvodu, že vlastnické právo může platně převést 

svým jménem i osoba odlišná od vlastníka,
83 nehovoříme o této výjimce ze zásady nemo 

plus iuris jako o „nabytí od nevlastníka”, ale pro větší přesnost jako o „nabytí od 

neoprávněného”.  Podle E. Dobrovolné je možné o nabytí od nevlastníka hovořit tam, kdy 

je nabyvatel v dobré víře ve vlastnické právo převodce a o nabytí od neoprávněného, když 

se dobrá víra nabyvatele týká oprávnění převodce k převodu vlastnického práva.
84 Termín 

„nabytí od neoprávněného” má tu výhodu, že je širší a pokrývá oba případy. I vlastník je 

přirozeně osobou oprávněnou k převodu vlastnického práva.                                                                                                                                          

 Nabytí vlastnického práva od osoby odlišné od vlastníka, která zároveň není k 

převodu věci z jiného důvodu oprávněna, principiálně brání zásada nemo plus iuris, tedy, 

že nikdo nemůže převést více práv, než sám má. V některých situacích je však tato zásada 

a ochrana nedotknutelnosti vlastnického práva překonána ve prospěch ochrany dobré víry 

nabyvatele a právní jistoty a plynulosti obchodu. Zároveň je tím dán průchod zásadě 

vigilantibus iura scripta sunt, protože mnohdy k situaci přispěl vlastník svou určitou 

nedbalostí.85 

 Obecně lze říci, že u movitých věcí je hlavním prvkem, na níž je založena dobrá víra 

nabyvatele a z níž plyne požadavek na zachování právní jistoty, držba. U věcí nemovitých 

(a dalších věcí zapsaných do veřejného seznamu) je pak možnost nabytí věci od 

knihovního vlastníka, kterému ale ve skutečnosti vlastnické právo nenáleží, dána nutností 

chránit dobrou víru v zápis v katastru nemovitostí provedený správním orgánem a tím i 

legitimitu tohoto veřejného seznamu, jakož i důvěru ve výkon veřejné moci. 

                                                 
83 Důvodová zpráva k § 1109 ObčZ uvádí jako příklad komisionáře.  
84 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 363. 
85 Jedná se zejména o případy nabytí od osoby, které vlastník věc svěřil dle § 1109 písm. c) ObčZ a nabytí 

věci zapsané do veřejného seznamu dle § 984 a násl. ObčZ, kdy vlastník včas nezareaguje na zahájení 

vkladového řízení či  nenechá zapsat poznámku spornosti provedeného zápisu. 
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Podmínky, za kterých je možné tímto způsobem vlastnické právo nabýt, jsou pro 

věci movité a věci nezapsané ve veřejném seznamu upraveny v § 1109 a násl. ObčZ. U 

věcí zapsaných do veřejného seznamu, zejména nemovitostí, může k nabytí od 

neoprávněného dojít na základě ustanovení o materiální publicitě veřejných seznamů v 

§ 984 ObčZ, kdy jako převodce vystupuje knihovní vlastník věci. Zde je chráněna důvěra 

dobrověrného nabyvatele ve správnost zápisu ve veřejném rejstříku. ObčZ tyto případy 

výslovně jako „nabytí od neoprávněného” neoznačuje, nicméně z pohledu právně-

teoretického se o nabytí od neoprávněného jedná. Můžeme o nich proto hovořit jako o 

speciálním případu nabytí od neoprávněného.   

1.3.2. Kategorizace z hlediska dělení způsobů nabytí vlastnického práva 

Česká právní nauka se z většiny shoduje na tom, že nabytí od neoprávněného je 

příkladem originárního nabytí vlastnického práva.
86 Tomu nasvědčuje i zařazení 

ustanovení o tomto způsobu nabytí vlastnického práva v ObčZ, kdy tato tvoří zvláštní 

pododdíl, místo aby je zákonodárce zařadil pod předcházející pododdíl o převodu 

vlastnického práva.87 Důvodová zpráva tento záměr potvrzuje: „Ustanovení o nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného se zařazují do zvláštního pododdílu, protože nejde o 

derivativní, odvozené nabytí (převod), nýbrž o nabytí původní, originární.”
88 

 Jak však rozebírá P. Tégl, v jiných státech se názory na tuto otázku různí a uvádí 

jako příklad Polsko, kde je velkou částí autorů nabytí od neoprávněného považováno za 

derivativní způsob nabytí vlastnického práva, a to za aplikace legitimační teorie.
89 

Legitimací se přitom rozumí „právní možnost (dovolenost) neoprávněného prodávajícího 

převést vlastnické právo na nabyvatele. Jsou-li proto splněny veškeré podmínky skutkové 

podstaty příslušné právní normy, získává neoprávněný možnost vykonat cizí subjektivní 

právo (konkrétně právo vlastnické).”
90 Vlastnické právo se tak odvozuje od převodce, 

který je, z důvodu existence právního rámce umožňujícího nabytí od neoprávněného, 

oprávněn vlastnické právo převést. 

                                                 
86 Viz např. DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 374; PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním 
způsobem. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 15; THÖNDEL Alexandr. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, 

Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 62. 
87 Jedná se o pododdíly 6 a 7 oddílu 2 (Nabytí vlastnického práva) dílu 3 (Vlastnictví) hlavy II (Věcná práva) 

části třetí (Absolutní majetková práva) ObčZ. 
88 Důvodová zpráva k § 1106 až 1108 ObčZ. 
89 TÉGL, Petr. Některé teoretické problémy nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2009, č. 10, s. 

345. 
90 Tamtéž. 
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Dle mého názoru nabytí od neoprávněného daleko lépe odpovídá koncepci 

originárního nabytí vlastnického práva. Získání vlastnického práva při tomto způsobu 

nabytí není žádným způsobem závislé na existenci vlastnického práva původního 

vlastníka. Pokud by bylo zpochybněno vlastnické právo původního vlastníka, nemělo by to 

žádný efekt na nabytí vlastnického práva novým vlastníkem. Dále, původní vlastník se ani 

žádným způsobem neúčastní ,,převodu” vlastnického práva na nového vlastníka, tento 

„převod” není žádným způsobem závislý na jeho vůli či právním jednání. Pojem ,,převod“ 

záměrně vkládám do uvozovek, protože v případě nabytí od neoprávněného není možné 

hovořit o transferu vlastnického práva. Jedná se o situaci, kdy jedné osobě vlastnické právo 

zaniká a jiné osobě nezávisle na tom vzniká.  

V této souvislosti vyvstává otázka, zda je termín „nabytí od neoprávněného” vůbec 

správný. Vlastnické právo totiž není nabýváno „od” převodce (neoprávněného), protože 

jemu nenáleží. Přesnější byl pojem užívaný A. Randou „nabytí vlastnického práva při 

nedostatku práva předchůdcova”.
91 Bylo by možné uvažovat i o „nabytí vlastnického 

práva prostřednictvím neoprávněného” případně ,,nabytí vlastnického práva v důsledku 

jednání neoprávněného“. Přestože termín „nabytí od neoprávněného” není z pohledu teorie 

zcela optimální, poměrně dobře (a stručně) vystihuje, jak v praxi k takovému nabytí 

vlastnického práva dochází. 

Důvod, proč může nabytí od neoprávněného působit jako derivativní nabytí 

vlastnického práva, vyplyne, pokusíme-li se určit právní důvod (titulus), na jehož základě k 

nabytí vlastnického práva dojde. Tím je zpravidla smlouva mezi nabyvatelem a 

neoprávněným převodcem. Proto je nabytí od neoprávněného blízké derivativnímu nabytí 

vlastnického práva, pro které je smlouva jako právní titul typická. Š. Luby výstižně hovoří 

o „masce derivativního nabytí.”92 Skutečná povaha nabytí od nevlastníka je však jiná už z 

prostého důvodu, že smlouva není uzavírána s původním vlastníkem.  

 Praktický dopad rozlišování originárního a derivativního způsobu nabytí 

vlastnického práva je dnes oslaben. Před účinností současného ObčZ bylo obecně 

dovozováno, že zatímco v případě derivativního nabytí právní vady věci přecházejí na 

nového vlastníka (v opačném případě by vlastník v rozporu se zásadou nemo plus iuris 

převáděl více práv než sám má), při nabytí originárním právní vady váznoucí na věci 

                                                 
91 RANDA, Antonín a Jiří SPÁČIL. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: II. Právo 

vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: ASPI, 2008, s. 183. 
92 „Aj keď je toto nadobudnutie originárne, má masku derivátneho nadobudnutia, lebo aj keď sa pri ňom 

nepredpokladá danosť vlastníctva prevodcu, žiada sa naň prevod sledujúci právny úkon, tradícia (pokial’ je 

potrebná) atď.” LUBY, Štefan. Výber z diela a myšlienok. Bratislava: Iura Edition, 1998, s. 449. 
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zanikají (vzniká totiž nové vlastnické právo, nezávislé na vlastnickém právu předchůdce), 

pokud zákon nestanoví něco jiného.
93  

Nová právní úprava dle ObčZ tuto konstrukci narušuje. V § 1107 ObčZ je 

zakotveno, že „kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které 

jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností 

zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon.” Dále je v § 1108 ObčZ 

upřesněno, že totéž platí při nabytí vlastnického práva jinak než převodem. Zde se nabízí 

otázka, zda jsou tím skutečně myšleny i případy originárního nabytí. Vzhledem k tomu, že 

ObčZ ale na žádném místě toto dělení nepovažuje za relevantní, lze dospět k závěru, že 

spíše ano.
94  

Můžeme dovodit, že při nabytí vlastnického práva od neoprávněného k věci 

nezapsané do veřejného seznamu bude zásadně docházet k zániku závad lpějících na 

věci.
95 Nabyvatel je v dobré víře a až na výjimky, kdy bude na právní vady převodcem 

upozorněn, o nich nemůže vědět. V takovém případě bude nutné posoudit, zda se nejedná o 

informace způsobilé vyvolat pochybnosti ohledně oprávnění zcizitele věc převést, a zda 

tedy ještě dochází k naplnění podmínky dobré víry, bez níž nelze o nabytí od 

neoprávněného uvažovat. U věcí evidovaných do veřejného seznamu bude záležet na tom, 

zda jsou závady v tomto veřejném seznamu zapsány (blíže viz kapitola 5.3). 

 

  

                                                 
93 TÉGL, Petr. Některé teoretické problémy nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2009, č. 10, s. 

350. 
94 Ke stejnému závěru dospívá i komentářová literatura. Viz DOBROVOLNÁ, Eva. § 1108. In: SPÁČIL, Jiří 

a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 
359; THÖNDEL, Alexandr. § 1108. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 301. 
95 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 309. 
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2. Historie institutu nabytí od neoprávněného 

2.1.  Římské právo a středověk 

Zásada nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet znamená, že „nikdo 

nemůže převést na jiného více práv, než kolik sám má,” anebo jako doplňuje Petr, „není 

platný převod takového práva, které převádějící nemá.“
96 Její původ sahá do římského 

práva a bývá připisován Ulpianovi,
97 který ji však zformuloval ve vztahu ke zcizení 

dědictví.
98 Zásada se uplatňovala i ve středověku, i když, jak popisuje A. Thöndel, v 

zestručněné podobě - nemo dat qui non habet, tedy „nikdo nedá, co sám nemá.”
99  

 Tou dobou už se však v reakci na potřeby rozvíjejícího se obchodu z uvedené zásady 

objevuje více výjimek ve prospěch dobrověrného nabyvatele a vyvíjí se zásada mobilia 

non habent sequelam, 100 kterou lze doslovně přeložit jako „movité věci nemají pořadí” a 

která značí značí, že nelze dohledat původ movitých věcí.
101 Jak, uvádí K. Eliáš, začalo se 

uplatňovat pravidlo, že „v určitých případech se nabytí držby rovná i nabytí vlastnického 

titulu”.
102 Významná pro současné právo je i další středověká zásada pocházející z 

německých oblastí, a to „svou důvěru hledej tam, kde jsi ji zanechal”, která se promítá do 

§ 1109 písm. c) ObčZ.
103 Ta poskytovala ochranu tomu, kdo získal movitou věc od osoby, 

které vlastník sám věc svěřil.
104 Původní vlastník se měl domáhat odškodnění po osobě, 

které věc svěřil, nikoliv po nabyvateli.105 Ve francouzském právu se zase vyvinulo 

                                                 
96 PETR, Bohuslav. Zásada „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ a problematika 

nabývání od nevlastníka. Právní rozhledy. 2012, č. 20, s. 695. 
97 D 50,17,54.  
98 SKŘEJPEK, Michal. Maxima: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. Soudce, 
2008, č. 11, s. 39. 
99 THÖNDEL Alexandr. Nemo plus iuris, nabytí od neoprávněného. In: BĚLOVSKÝ, Petr a Kamila 
STLOUKALOVÁ. Caro amico: 60 kapitol Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. Praha: 
Auditorium, 2017, s. 473. 
100 ELIÁŠ, Karel. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). 

Obchodněprávní revue. 2009, č. 3, s. 61-67. Též THÖNDEL Alexandr. Nemo plus iuris, nabytí od 

neoprávněného. In: BĚLOVSKÝ, Petr a Kamila STLOUKALOVÁ. Caro amico: 60 kapitol Michala 
Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 473. 
101 THÖNDEL Alexandr. Nemo plus iuris, nabytí od neoprávněného. In: BĚLOVSKÝ, Petr a Kamila 

STLOUKALOVÁ, ed. Caro amico: 60 kapitol Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. 
Praha: Auditorium, 2017, s. 473-474. 
102  ELIÁŠ, Karel. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). 

Obchodněprávní revue. 2009, č. 3, s. 61-67.  
103 THÖNDEL Alexandr. Nemo plus iuris, nabytí od neoprávněného. In: BĚLOVSKÝ, Petr a Kamila 

STLOUKALOVÁ, ed. Caro amico: 60 kapitol Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. 
Praha: Auditorium, 2017, s. 474. 
104 ELIÁŠ, Karel. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). 

Obchodněprávní revue. 2009, č. 3, s. 61-67. 
105 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 363. 
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pravidlo, že u movitých věcí zakládá držba vlastnický titul („en matière de meubles la 

possession vaut titre de propriété”).
106  

2.2. Velké kodifikace v 19. století 

Institut nabytí od neoprávněného se ukázal být natolik potřebným pro hladké 

fungování trhu, že byl zakotven i v důležitých velkých kodexech občanského práva 

přijatých v 19. století, včetně francouzského Code civil, německého BGB a rakouského 

ABGB. 

 Francouzský Code civil z r. 1804 zakotvil v čl. 2279,
107 že u věcí movitých držba 

nahrazuje titul. Uvedený článek je vykládán tak, že osoba, která v dobré víře získá držbu k 

věci movité od neoprávněného, se stává vlastníkem.
108 Výjimkou jsou věci, které vlastník 

ztratil nebo mu byly odcizeny; tyto může jejich vlastník ve lhůtě tří let vindikovat. Podle 

čl. 2780
109 však ani tato výjimka neplatila, pokud byla věc koupena na tržišti, v obchodě 

nebo od obchodníka obchodujícího s takovými věcmi. V takovém případě mohl původní 

vlastník věc získat zpět pouze za předpokladu uhrazení kupní ceny, za kterou ji držitel 

nabyl. 

Německý občanský zákoník - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) z r. 1896, který 

vstoupil v účinnost k 1. 1. 1900, stanovil v § 932, že nabyvatel se stane vlastníkem věci v 

případě převodu od nevlastníka za předpokladu, že byl v době převodu v dobré víře a že 

došlo k převzetí věci. Dobrá víra byla vyloučena, pokud nabyvatel věděl anebo pro svou 

hrubou nedbalost nevěděl, že věc nepatří převodci. Nabytí vlastnického práva však bylo 

podle § 935 BGB vyloučeno u věcí kradených a ztracených (výjimkou byly cenné papíry a 

věci nabyté ve veřejné dražbě). 

Konečně, rakouský Všeobecný zákoník občanský (Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch, v češtině používán název Obecný zákoník občanský a zkratka ,,OZO“) z r. 

1811, účinný od 1. 1. 1812, který na českém území se změnami platil až do roku 1950 

stanovil v § 442 výslovně, že nikdo nemůže převést více práv než sám má. Výjimku však 

upravoval § 367 OZO, podle kterého platilo, že vlastnické právo získá poctivý držitel 

movité věci nabyté ve veřejné dražbě, od živnostníka oprávněného k takovému obchodu 

nebo úplatně od osoby, které ji původní vlastník sám svěřil. Původní vlastník měl právo na 

                                                 
106 ELIÁŠ, Karel. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). 

Obchodněprávní revue. 2009, č. 3, s. 61-67. Toto pravidlo je dnes zakotveno v článku 2276 francouzského 

občanského zákoníku (Code civil). 
107 V současné době se úprava nachází v čl. 2276 Code civil.  
108 CARBONNIER, Jean. Droit civil. Les biens. 19. éd. Paris: Presses Universitaires de France, 2000, s. 357. 
109 V současné době se úprava nachází v čl. 2277 Code civil.  
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náhradu škody vůči těm, kdo mu za to byli odpovědni. V ustanovení § 368 OZO pak 

nalezneme požadavek určité obezřetnosti nabyvatele. Nabytí vlastnického práva podle 

§ 367 OZO bylo vyloučeno, pokud mohl mít nabyvatel důvodně podezření o nepoctivosti 

převodce z důvodu nápadně nízké ceny, z povahy převáděné věci, ze známých osobních 

vlastností či živnosti převodce či z jiných okolností. 

2.3. Zemské desky a pozemkové knihy 

Právní vztahy k nemovitostem byly na našem území už od středověku předmětem 

evidence v zemských deskách. Zemské desky začaly vznikat ve 13. století a původně do 

nich byl zaznamenáván průběh soudního řízení. Brzy se do nich ale začaly zapisovat 

převody vlastnického práva mezi šlechtou, přičemž platila zásada, že „desky zemské 

nemůže nikdo přesvědčit”.
110 Zápis v zemských deskách byl tedy nevyvratitelným 

důkazem vlastnictví. Do zemských desek bylo možné nahlížet a za úplatu z nich požadovat 

výpisy. Údaje zapsané v zemských deskách byly považovány za obecně známé a tyto 

skutečnosti nemusely být zvlášť sdělovány.
111 Zemské desky tak byly nadány formální i 

materiální publicitou. Zápis do zemských desek nebyl podmínkou nabytí vlastnického 

práva, ale každý měl zájem na tom, aby v nich jeho vlastnické právo bylo zapsáno.
112  

Šlechta vedla od 15. století v gruntovních knihách evidenci nemovitého majetku 

poddaných (a také schvalovala smlouvy o převodu nemovitostí mezi nimi) a města rovněž 

udržovala knihy, v nichž evidovala údaje o nemovitém majetku měšťanů.
113  

O přehlednost zemských desek se zasloužil Josef II., za jehož vlády byly v každé 

vložce zemských desek evidovány údaje k jedné jednotce, přičemž každá vložka byla 

rozdělena na dvě části. V jedné byly údaje o vlastnickém právu a v druhé věcná břemena, 

služebnosti a zástavní práva.
114 Na tento systém mohly v budoucnu navázat pozemkové 

knihy. 

Pro úplnost uvádím, že v 17. století se zároveň začaly objevovat snahy o provedení 

soupisu poddanské půdy pro daňové účely.
115 V roce 1748 se podařilo zavést berní katastr 

jako soupis poddanské půdy - 1. tereziánský katastr), který byl v roce 1757 revidován v 2. 

                                                 
110 MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 
2010, s. 99. 
111 Tamtéž. 
112 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, č. 6, s. 9. 
113 Tamtéž. 
114 Tamtéž. 
115 MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 
2010, s. 172-173. 
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tereziánský katastr.116 V této době byl proveden též  zvláštní soupis veškeré půdy za účely 

vojenskými.117 Na tereziánský katastr navázal dále i katastr josefský, josefsko-tereziánský 

a tzv. stabilní katastr založený roku 1811, jehož základem byl ,,přesný soupis a geodetické 

vyměření veškeré půdy“.
118 Tyto soupisy byly rovněž vedeny pro daňové účely, a jejich 

funkce se tedy od zemských desek, které existovaly vedle nich, odlišovala. 

V roce 1871 byl v Rakousku vydán knihovní zákon,119 jenž upravoval zakládání a 

vedení pozemkových knih, které navazovaly na předchozí evidenci v zemských deskách, 

gruntovních i městských knihách. Pozemkové knihy vedly tzv. knihovní soudy, kterými 

byly soudy okresní,120 a ty také rozhodovaly o povolení zápisu.121 OZO zakotvoval 

intabulační princip pro nabývání věcí nemovitých, když v § 431 zakotvoval, že nabývací 

jednání musí být zapsáno do veřejné knihy. V případě převodu se tedy jednalo o zápisy 

konstitutivní.122  

Chráněna byla dobrá víra nabyvatele důvěřujícího v údaje v pozemkové knize.123 

F. Rouček popsal, že k nabytí vlastnického práva k nemovitosti od osoby zapsané 

v pozemkové knize jako vlastník mohlo dojít za splnění následujících předpokladů:  

,,Především jest nutno, aby nabyvatel ve veřejné knihy důvěřoval bez své viny (t. j. 

nevěděl o neshodě mezi stavem knihovním a skutečným stavem právním). A za 

druhé zároveň jest nutna jedna z těchto dvou eventualit: Především aby zápis 

převodce jakožto vlastníka byl od počátku pravdivým, tudíž později stal se 

nepravdivým skutečnostmi mimoknihovními (na př. Jiná osoba nabyla vlastnictví 

vydržením […]). Tudíž převodce sice svého času byl (zapsaným) vlastníkem, ale 

před převodem jím přestal býti. […] Nebo druhá eventualita: aby převodce jakožto 

vlastník byl sice od počátku nepravdivým, tedy převodce se vlastníkem nestal, ale 

dosavadní vlastník (před převodcem zapsaný) si nevymohl ve lhůtě, v níž si lze 

stěžovati na neplatný zápis, poznámky spornosti, anebo si ji vymohl, ale do 60 dnů 

                                                 
116 MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 
2010, s. 173. 
117 Tamtéž. 
118 Stručná historie pozemkových evidencí. ČÚZK [online]. [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx. 
119 Zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách. 
120 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, č. 6, s. 9. 
121 Viz zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách, § 94. 
122  ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, č. 6, s. 10. 
123 Tamtéž, s. 10. Dále viz zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách, 

§ 28.  
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po té nepodal žalobu o výmaz proti tomu, kdo byl neplatně zapsán, a proti tomu, o 

[sic] takový neplatný zápis opírá zápis svůj.“
124 

 Tehdejší úprava principu materiální publicity i ochrany skutečného vlastníka tedy 

do velké míry odpovídala úpravě dnešní, která bude rozebrána v kapitole 5. 

Knihovní zákon z r. 1871 obsahoval i řadu dalších principů, které zná současná 

právní úprava. Například, že rozhodným okamžikem pro posouzení žádosti je moment, kdy 

knihovnímu soudu došla žádost o zápis (§ 93). Kdo se chtěl domáhat odstranění chybně 

zapsaných údajů v pozemkové knize, kterými byl zkrácen na svých právech, mohl spolu s 

podáním žaloby nebo později žádat o zapsání poznámky rozepře v pozemkové knize. 

Pokud bylo jeho žalobě vyhověno, působil tento rozsudek proti každému, kdo nabyl právo 

k nemovité věci po doručení žádosti o zápis poznámky spornosti knihovnímu soudu.
125  

      
2.4.  České právo od r. 1948 do r. 1989                  

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 zůstal v českých zemích 

v platnosti OZO i knihovní zákon. Brzy však začaly práce na návrhu nového kodexu 

občanského práva.
126 Jejich výsledkem byl vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937. 

Úprava nabytí od neoprávněného měla být obsažena v § 147 a až na drobné formulační 

odchylky kopírovala úpravu OZO. K přijetí však vzhledem k dalším historickým 

událostem již nedošlo. Pro úplnost je možné zmínit také přijetí zákona o pozemkovém 

katastru, který měl obsahovat geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých pozemků v 

Československé republice
127 a jehož účelem byla evidence pro daňové účely, avšak osoby 

se o údaje v něm obsažené začaly opírat i při majetkových dispozicích s nemovitostmi.128 

Je však třeba zdůraznit, že funkci evidence právních vztahů stále plnily pozemkové knihy a 

ochrana byla poskytována právě dobré víře v zápisy v nich obsažené.  

 Po převratu v roce 1948 bylo v rámci zamýšlené transformace společnosti 

v společnost komunistickou potřeba přizpůsobit nové ideologii i právní řád. P. Bělovský 

popisuje, že „[z]ákladním bodem programu reformy občanského práva bylo vybudování 

                                                 
124 ROUČEK, František. In: ROUČEK, František, Jaromír SEDLÁČEK a kol. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2, (§§ 285 
až 530). Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 324. 
125 Viz zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách, § 61. 
126 SKŘEJPKOVÁ, Petra In: MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 
4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 426. 
127 Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), § 2. 
128 Stručná historie pozemkových evidencí. ČÚZK [online]. [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx. 



 
 

28 
 

zcela nového občanského práva, které by se odlišovalo od jeho tradičního pojetí 

spočívajícího svými základy na právu římském.”
129 V rámci právnické dvouletky130 tak byl 

roku 1950 přijat i občanský zákoník (tzv. střední občanský zákoník).
131 Právní řád 

rozeznával čtyři druhy vlastnictví podle subjektu a objektu - státní, družstevní, osobní a 

soukromé, přičemž každému z nich byla poskytována jiná úroveň ochrany.
132 Základem 

úpravy tedy byla nerovnost vlastníků.  

Došlo k opuštění nauky o titulu a modu, účinky převodu, a to jak věcí movitých, 

tak i nemovitých, nastávaly k okamžiku účinnosti smlouvy.
133 Intabulační princip byl tedy 

opuštěn a zápis do pozemkových knih měl nově pouze deklaratorní charakter.
134 

Důsledkem bylo, že na zápis v pozemkových knihách se již nebylo možné spolehnout a 

často nastávaly zmatky ohledně identity vlastníka.
135 Vzhledem k tomu, že stát 

nepovažoval ochranu vlastnického práva jednotlivců za prioritu, docházelo u zápisů často 

k chybám a nepřesnostem.
136 Zároveň byla opuštěna i zásada superficies solo cedit a stavba 

se stála věcí nemovitou. To souviselo s vnímáním klíčové role půdy, která zásadně neměla 

být ve vlastnictví žádného jednotlivce.
137 Naproti tomu se počítalo s tím, že stavby 

(zejména rodinné domy) mohou být vlastněny fyzickými osobami. Stát se vzhledem 

k významu nemovitých věcí rozhodl kontrolovat dispozice s nimi tak, že jejich převod 

podrobil povolovacímu režimu. Souhlas s převodem udílel okresní národní výbor a  

odmítnout jej mohl z důvodu „obecného zájmu“.
138  

 Úprava nabytí od neoprávněného se zatím ještě principiálně neodlišovala od úpravy 

v OZO. Podle § 154 středního občanského zákoníku platilo, že oprávněný držitel (kterým 

byl držitel v dobré víře vzhledem ke všem okolnostem)
139 získával vlastnické právo k věci 

                                                 
129 BĚLOVSKÝ, Petr. In: KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 
507 
130 KUKLÍK, Jan, SKŘEJPKOVÁ, Petra In: KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. 
Praha: Linde, 2009, s. 127. 
131 Zákon č. 141/1950 Sb, který vstoupil v platnost k 1.1.1951. 
132 BĚLOVSKÝ, Petr. In: KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 
536 - 537. 
133 Viz zákon č. 141/1950 Sb., § 111. 
134 BĚLOVSKÝ, Petr. In: KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 
521. 
135 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, č. 6, s. 11. 
136 PĚCHA, František. Několik připomínek k článku JUDr. Martina Šešiny „Pozemková kniha v České 

republice a její postupný zánik“. Ad Notam. 2014, č. 1, s. 23. 
137 BĚLOVSKÝ, Petr. In: KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 
555. 
138 Viz zákon č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, § 1. 
139 Viz zákon č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, § 145. 
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movité i nemovité nabyté úředním výrokem nebo ve veřejné dražbě. Pouze movité věci pak 

bylo možné nabývat od neoprávněného též v případech úplatného nabytí od osoby 

oprávněné obchodovat s takovými věcmi a od osoby, které původní vlastník věc svěřil. 

Nebylo však možné takto nabývat věci ve vlastnictví socialistické organizace, pokud na 

tom byl obecný zájem.140 

 Skutečné odtržení od tradic kontinentálního práva představovalo přijetí ObčZ 1964, 

který vstoupil v účinnost k 1. dubnu 1964. Jedná se o vskutku pozoruhodnou a inovativní 

koncepci bourající zavedené vzorce, která byla zjevně vedená snahou o zjednodušení 

psaného práva. Nejen že dochází k odstranění celé řady institutů, ale zákoník se odlišuje i 

jednoduchým, laikům přístupným jazykem a novou terminologií. Namísto o závazkových 

právních vztazích či obligacích hovoří ObčZ 1964 o „službách“
141 a zřetelně vychází 

z představy, že drtivou většinu potřeb jednotlivců bude zajišťovat stát, respektive 

socialistické organizace. Ekonomické vztahy mezi jednotlivci mají být pouze marginálního 

významu. Kupříkladu kupní smlouva uzavřená mezi občany je zařazena pod „jiné právní 

úkony“.
142  

 Na občanský zákoník z roku 1950 navazuje ObčZ 1964 mimo jiné tím, že rovněž 

rozeznává několik forem vlastnictví, přičemž nejvíce je chráněno socialistické společenské 

vlastnictví, dále osobní vlastnictví (předmětem byly příjmy a úspory z práce a ze 

sociálního zabezpečení, věci domácí a osobní potřeby, rekreační chaty a nejvýše jeden 

rodinný domek)143 a nejméně soukromé vlastnictví. Původní text ObčZ 1964 neupravoval 

držbu ani vydržení. Stát kontroloval dispozice s půdou mimo jiné tím, že nezastavěné 

stavební pozemky bylo možné úplatně převádět pouze na socialistickou organizaci, anebo 

darovat příbuzným v linii přímé či sourozencům.
144 Stavby (slovy tehdejšího zákona 

„budovy”) v soukromém vlastnictví mohly být převáděny pouze se souhlasem okresního 

národního výboru.145 Pozemky měly být až na výjimky v socialistickém společenském 

vlastnictví, fyzickým osobám mohlo být k pozemkům, na kterých byl nebo měl být 

                                                 
140 Tamtéž, § 154, odst. 2. 
141 ObčZ 1964 ve znění účinném k 1. 4. 1964, § 222 a násl. 
142 ObčZ 1964 ve znění účinném k 1. 4. 1964, § 399 a násl. Ustanovení bylo zařazeno v části páté nazvané ,, 
Práva a povinnosti z jiných právních úkonů“. 
143 Viz ObčZ 1964 ve znění účinném k 1.4.1964, § 127 a § 129. 
144 Viz ObčZ 1964 ve znění účinném k 1.4.1964, § 490, odst. 2. 
145 Tamtéž. 
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vystavěn rodinný domek, rekreační chata, garáž nebo zřízena zahrádka, uděleno tzv. právo 

osobního užívání.
146 

 Na rozdíl od středního občanského zákoníku byl ObčZ 1964 u movitých věcí znovu 

zaveden princip tradice a k nabytí vlastnického práva tak docházelo až převzetím věci.
147 K 

převodu nemovitosti byla vyžadována registrace smlouvy státním notářstvím a okamžikem 

registrace také vlastnické právo přecházelo.
148 Zákonem o evidenci nemovitostí149 byl 

zrušen knihovní zákon z r. 1871
150 a tím i pozemkové knihy. Smyslem nové evidence 

nemovitostí byla primárně evidence údajů o nemovitostech potřebných pro plánování a 

řízení hospodářství.151 Součástí měla být i evidence právních vztahů k nemovitostem, jakož 

i měřické a písemné operáty a sbírka listin.
152 Evidenci vedly orgány geodézie,153 zatímco 

ještě za účinnosti OZO a knihovního zákona byly záznamy vedené soudy. Zkompletovat 

údaje o právních vztazích k nemovitostem však bylo vzhledem k mezerám v záznamech od 

roku 1951 problematické.154 Zápisy změn v právních vztazích se prováděly na základě 

rozhodnutí soudů, národních výborů, státních notářství nebo jiných orgánů a dále smluv a 

jiných listin.155 Vlastníci a uživatelé měli povinnost hlásit do 15 dnů změny uživatele, 

druhu pozemku, způsobu užívání a hranic pozemků a předkládat k změně zápisu příslušné 

listiny.156 Nahlížení do evidence nemovitostí bylo možné pouze za podmínky prokázání 

oprávněného zájmu.
157 O principu formální ani materiální publicity nebylo možné hovořit. 

 Nabytí od neoprávněného bylo možné podle dvou ustanovení. Podle § 228 ObčZ 

1964 platilo, že kdo získal věc od socialistické organizace, nabýval k věci vlastnické právo 

bez ohledu na to, zda předtím náleželo předmětné socialistické organizaci. Dobrá víra 

nabyvatele nebyla vyžadována. Druhým ustanovením pak byl § 486 ObčZ 1964 o nabytí 

od nepravého dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno. Zde však byla podmínkou dobrá víra 

nabyvatele. V obou případech můžeme spatřovat ochranu důvěry v rozhodnutí státních 

                                                 
146 Viz ObčZ 1964 ve znění účinném k 1.4.1964, § 199. 
147 Viz ObčZ 1964 ve znění účinném k 1.4.1964, § 134 odst. 1. 
148 Viz ObčZ 1964 ve znění účinném k 1.4.1964, § 134 odst. 2. 
149 Zákon č. 22/1964 Sb. 
150 Zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách. 
151 Viz zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, § 1. 
152 Tamtéž, § 2. 
153 Tamtéž, § 3. 
154 Stručná historie pozemkových evidencí. ČÚZK [online]. [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx  
155 Viz zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, § 4. 
156 Tamtéž, § 7. 
157 Tamtéž, §9. 
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orgánů a úkony socialistických organizací. Zároveň se dá hovořit o projevu toho, jak malý 

význam byl přikládán ochraně vlastnického práva. Po novelizaci s účinností od 1. 1. 

1983158 byla úprava nabytí od neoprávněného dle § 228 ObčZ 1964 rozšířena i na nabytí 

od drobných živnostníků, kteří měli k provozování živnosti povolení od příslušných 

úřadů.
159 

S účinností od 1. 4. 1983160 byla do ObčZ 1964 znovu zavedena držba i vydržení. I 

úprava vydržení však obsahovala odchylky od režimu běžného v kontinentálních právních 

řádech. Věci, které mohly být předmětem osobního vlastnictví (nešlo tak vydržet například 

činžovní domy, hospodářské budovy či pozemky
161

), bylo možné vydržet ve lhůtě tří let 

pro movité věci a deseti let pro věci nemovité. V případě, že držitel po dobu deseti let 

nepřetržitě držel pozemek, ke kterému mohlo být zřízeno právo osobního užívání, nabyl po 

uplynutí uvedené lhůty vlastnické právo stát a držitel měl právo, aby s ním byla uzavřena 

smlouva o osobním užívání. Nebylo ale možné takto nabýt vlastnické právo (ani právo 

osobního užívání) k věci, která byla předmětem socialistického vlastnictví nebo ke které 

měla socialistická organizace právo užívání.
162 

K úpravě nabytí od neoprávněného je třeba zmínit také zákoník mezinárodního 

obchodu,163 který v § 325 stanovil, že kupující nabývá vlastnické právo k věci i v případě, 

že prodávající nebyl vlastníkem, ledaže v době převodu věděl, že prodávající nebyl 

vlastníkem věci a ani nebyl oprávněný k nakládání s věcí. Toto ustanovení se stalo 

předlohou budoucí úpravy v obchodním zákoníku. 

2.5.  České právo od r. 1989 do r. 2013 

 Po sametové revoluci bylo zřejmé, že po takto zásadní politické, společenské i 

ekonomické změně nemůže stávající právní řád obstát. ObčZ 1964 byl zásadně 

novelizován zákonem č. 509/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992. Zakotvena byla rovnost 

práv a povinností všech vlastníků,
164 byla obnovena řada tradičních institutů, pozměněna 

                                                 
158 Novela č. 131/1982 Sb. 
159 Viz ObčZ 1964, ve znění účinném k 1.1.1983, § 489a. 
160 Novelizace zákonem č. 131/1982 Sb. 
161 PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2011, s. 55. 
162 Viz ObčZ ve znění účinném k 1.4.1983, § 135a. 
163 Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu). 
164 Viz ObčZ 1964, § 124. 
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terminologie a úprava se, ač nedokonale, přiblížila předválečné civilistické tradici. Zásadní 

změnou prošla i úprava nabytí od neoprávněného. 

2.5.1. Věci movité 

 Zmiňovanou novelou, zákonem č. 509/1991 Sb.,  byl zrušen mimo jiné i § 228 ObčZ 

1964 a tím byla zcela vypuštěna obecná úprava nabytí od neoprávněného 

v občanskoprávních vztazích. V ObčZ 1964 tak zůstalo pouze nabytí od nepravého dědice 

v § 486. Nepravý dědic měl povinnost věc vydat oprávněnému dědici jako bezdůvodné 

obohacení, osoba, která nabyla od nepravého dědice však byla proti nárokům oprávněného 

dědice chráněná. 

 V účinnost vstoupil v roce 1992 také ObchZ,165 který do § 446 převzal úpravu nabytí 

od neoprávněného ze zákoníku mezinárodního obchodu. Kupující tedy nabýval vlastnické 

právo k prodávanému zboží bez ohledu na vlastnické právo prodávajícího, s výjimkou 

případů, kdy v okamžiku převodu věděl, že prodávající vlastníkem není. Nabytí od 

neoprávněného v režimu obchodního zákoníku tak bylo pojato velice široce a tento přístup 

byl také podroben kritice. Reakcí byla novela zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností od 

1. 1. 2001, která do textu § 446 ObchZ doplnila, že kupující vlastnické právo nenabude 

nejen v případě, kdy věděl, ale též pokud nevěděl, ale vědět měl a mohl, že prodávající 

není vlastníkem.166 

 Rozdílností v úpravě ObchZ a ObčZ byla nastolena dichotomie soukromého práva, 

kdy byl, řečeno s jistým zjednodušením, jako lex generalis aplikován ObčZ 1964 a ve 

vztazích mezi podnikateli ObchZ.167 Ustanovení § 262 ObchZ však umožňovalo i tzv. 

fakultativní obchody, tedy poskytovalo smluvním stranám možnost zvolit si pro svůj 

závazkový vztah obchodněprávní režim i mimo právní vztahy mezi podnikateli (například 

ve vztazích podnikatel - spotřebitel, ale i spotřebitel - spotřebitel). Dvojkolejnost právní 

úpravy byla kritizována z mnoha důvodů, přičemž právě absence úpravy nabytí od 

neoprávněného (s výjimkou nabytí od nepravého dědice) v ObčZ 1964 patřila mezi jedny z 

nejproblematičtějších prvků. 

                                                 
165 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
166 ObchZ, ve znění účinném od 1. 1. 2001, § 446: ,,Kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy 

prodávající není vlastníkem prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl 

nebo vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem 

jeho prodeje.“ 
167 Předmět úpravy ObchZ vymezoval § 261 a § 262 ObchZ. 
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 Zatímco podnikatel mohl v rámci své podnikatelské činnosti v dobré víře nabýt 

vlastnické právo k věci movité,
168 aniž by druhá smluvní strana (podnikatel) byla jejím 

vlastníkem (či jinak oprávněná k převodu vlastnického práva), spotřebitel se mohl ve 

stejné situaci stát jedině oprávněným držitelem.
169 Nabýt vlastnické právo pak mohl až 

uplynutím vydržecí doby v délce tří let.
170 Tento odlišný přístup je možné částečně 

odůvodnit tím, že smyslem institutu nabytí od neoprávněného obecně je zajištění jistoty a 

plynulosti obchodu, a tudíž má své místo zejména v obchodních vztazích. T. Pohl uvádí, že 

smyslem ustanovení § 446 ObchZ bylo zabránit situacím, kdy „konečný odběratel zboží 

bude vlastně prodávat svým zákazníkům zboží, které mu nepatří”.
171 To je jistě dobrým 

argumentem, proč je vhodné v obchodních vztazích povolit výjimky ze zásady nemo plus 

iuris. Těžší je najít odůvodnění k tomu, proč by podobná úprava neměla být aplikována i 

ve vztazích občanskoprávních. 

 Podnikatelé jakožto profesionálové jsou obvykle v lepší pozici pro ověření původu 

zboží nabízeného obchodním partnerem. Paradoxně však nesli menší riziko než 

spotřebitelé. Právní řád tak přikládal větší význam ochraně dobré víry podnikatelů než 

spotřebitelů
172 a dále vytvářel nerovnost i v ochraně vlastnického práva různých vlastníků. 

Rozdílnou občanskoprávní a obchodněprávní úpravu kritizoval jako protiústavní například 

K. Eliáš z důvodu, že „popírá jednak ústavní princip rovnosti, jednak i zásadu stejnosti 

ochrany vlastnického práva”
173 J. Bejček, který poukazoval na nerovnou ochranu vlastníků 

a argumentoval, že „v rámci jednoho právního řádu existují dvě diametrálně odlišná řešení 

a jejich použití závisí jen na tom, zda jde o vztah obchodněprávní či občanskoprávní. 

Takový rozpor nemá nic společného s vědeckými argumenty [...].”
174 

 Ústavní soud se § 446 ObchZ opakovaně zabýval. Z jeho judikatury zejména 

vyplývá, že je nutné institut nabytí od neoprávněného vnímat jako výjimku či omezení 

                                                 
168 Ustanovení § 446 ObchZ hovořilo o „zboží”. Judikatura ustanovení vyložila tak, že se vztahuje pouze na 

věci movité. Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 1201/98 ze dne 21. 4. 1999 a rozsudek 

Nejvyššího soudu ze sp. zn. 32 Odo 792/2004 dne 21. 2. 2007.  
169 Viz ObčZ 1964, § 130. 
170 Viz ObčZ 1964, § 134 odst. 1. 
171 POHL, Tomáš. § 446. In: POKORNÁ, Jarmila a kol. Obchodní zákoník: komentář. [Systém ASPI] 

Wolters Kluwer [cit. 2019-05-21]. Dostupné v Systému ASPI. 
172 Důvodová zpráva k § 1109 ObčZ kritizuje „neodůvodněný nepoměr ochrany dobré víry při úplatném 

nabytí v podnikatelském a mimopodnikatelském styku.” 
173 ELIÁŠ, Karel. Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900. 2. 
vydání. Praha : Linde, 1998, s. 758. 
174  BEJČEK, Josef. In: FALDYNA, František a kol. Obchodní zákoník s komentářem. II. díl. 1. vydání. 
Praha : Codex, 2000, s. 332. 
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ochrany vlastnického práva, a je proto třeba přistupovat k jeho aplikaci a interpretaci spíše 

restriktivně. Tak v nálezu sp. zn. I. ÚS 437/02 dospěl k následujícímu závěru: 

„(...) koncepce upřednostnění dobré víry nabyvatele před ochranou vlastnického 

práva původního vlastníka představuje v rovině ústavněprávní zákonné omezení 

jednoho z nejpodstatnějších základních práv a svobod. Takové omezení je proto 

současně třeba interpretovat tak, aby byla ještě vůbec šetřena podstata vlastnického 

práva a aby takové omezení nebylo zneužíváno k jiným účelům, resp. aby takové 

zneužívání nebylo ze strany soudu přijatým výkladem tolerováno či aprobováno.”
175 

Obdobně se Ústavní soud vyjádřil i v usnesení sp. zn. IV. ÚS 112/01, kde zároveň 

formuloval požadavek nutnosti přísného posuzování dobré víry nabyvatele: 

 „Ustanovení § 446 obchodního zákoníku významným způsobem zasahuje do 

ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a upřednostňuje před ním dobrou víru a 

jistotu účastníků obchodněprávních vztahů. Lze je proto aplikovat pouze za přísného 

respektování ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny, neboť představuje zákonnou mez 

jednoho z nejdůležitějších základních práv, a je tedy při jeho aplikaci nezbytné 

striktně vyloučit jakékoli jeho zneužití k jiným účelům, než pro které bylo stanoveno. 

Z tohoto důvodu je obzvláště nutné velmi přísně posuzovat otázku dobré víry 

nabyvatele”.
176 

 Dobrá víra nabyvatele měla být posuzována obzvláště přísně v případech tzv. 

fakultativních obchodů, kdy si strany zvolily obchodněprávní režim podle § 262 ObchZ.177 

 Návrhem na zrušení ustanovení § 446 ObchZ se Ústavní soud zabýval v nálezu sp. 

zn. Pl. ÚS 75/04. Navrhovatel (Krajský soud v Praze) namítal, že úprava je protiústavní, 

protože nadřazuje ochranu dobré víry ochraně vlastnického práva, které je důležitějším 

zájmem.178 Okresní soud v Břeclavi jako vedlejší účastník pak připomněl zásadu nemo 

plus iuris a poukazoval na to, že „obchodní právo jakožto jedno z odvětví civilního práva 

[ustanovením § 446 ObchZ] zcela vybočuje z jeho systému” a že „[s]ubjekty, jejichž 

závazkové vztahy se řídí obchodním zákoníkem, se tedy nacházejí naprosto nedůvodně v 

                                                 
175 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 437/02 ze dne 26. 8. 2003. 
176 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 112/01 ze dne 28. 8. 2001. 
177 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 112/01 ze dne 28. 8. 2001. 
178 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 75/04 ze dne 13. 6. 2006, odst. 4. 
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nerovném postavení se subjekty, jejichž závazkové vztahy jsou upraveny zákoníkem 

občanským, což je v rozporu s ustanovením čl. 3 odst. 1 Listiny.”
179 

 Ústavní soud zopakoval své dřívější závěry o nutnosti klást vysoké požadavky na 

dobrou víru nabyvatele a pečlivé posuzování jednotlivých případů tak, aby nedocházelo ke 

zneužívání institutu nabytí od neoprávněného a uzavřel, že ustanovení § 446 ObchZ „plně 

odpovídá kautelám plynoucím z principu proporcionality”.
180 Nicméně přímo k rozporu v 

úpravě občanskoprávní a obchodněprávní se nevyjádřil. 

 Pro úplnost je vhodné zmínit, že nabýt vlastnické právo od nevlastníka bylo podle 

ObčZ 1964 možné také na základě ustanovení § 656 o prodeji nevyzvednuté věcí 

zhotovitelem a § 773 o prodeji nevyzvednuté zásilky. Zde se však podle mého názoru nedá 

hovořit o nabytí od neoprávněného, protože zákon tyto nevlastníky přímo opravňuje k 

převodu. 

 Mimo občanský a obchodní zákoník byla úprava nabytí od neoprávněného obsažena 

též ve zvláštních zákonech. Podle § 20 zákona o cenných papírech181 se ten, na koho byl 

listinný cenný papír převáděn, stal vlastníkem i v případě, že převodce nebyl oprávněn 

cenný papír převést, ledaže věděl nebo musel vědět o nedostatku oprávnění převodce. V 

pochybnostech se dobrá víra předpokládala. Stejnou úpravu obsahoval zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu pro zaknihované cenné papíry.182 Dalším případem byly veřejné 

dražby. Podle zákona o veřejných dražbách přechází vlastnické právo přechází příklepem, 

a to jak v případě dražeb dobrovolných, tak nedobrovolných.
183 Jak uvedl Nejvyšší soud, 

jedná se o nabytí „originární, při němž se věc nabývá do vlastnictví vydražitele i bez 

ohledu na případné vlastnické právo navrhovatele dražby”.
184 Stejný závěr se uplatnil i u 

nucených dražeb při výkonu rozhodnutí prodejem movité věci podle OSŘ.185 K. Eliáš ale 

výstižně shrnul, že se jednalo o „fragmentární výjimky” ze zásady nemo plus iuris, zatímco 

obecná úprava pro občanskoprávní vztahy chyběla.
186 

                                                 
179 Tamtéž, odst. 13. 
180 Tamtéž, odst. 30. 
181 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 
182 Viz zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, § 96 odst. 3. 
183 Viz zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, § 30 a § 53. 
184 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 358/2011 ze dne 1. 7. 2015. 
185 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1229/2003 ze dne 27. 1. 2004.: „Lze tedy uzavřít, že 

příklepem v dražbě, provedené v rámci výkonu rozhodnutí prodejem věcí movitých, spolu se zaplacením 

nejvyššího podání a převzetím vydražené věci vydražitelem po udělení příklepu dochází k přechodu 

vlastnického práva k vydražené věci na vydražitele, i když povinný nebyl vlastníkem dražené věci a její 

vlastník o probíhajícím výkonu rozhodnutí nevěděl.” 
186 ELIÁŠ, Karel. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). 

Obchodněprávní revue. 2009, č. 3, s. 61-67 
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 Složité bylo také posouzení platnosti právního jednání (resp. tehdejší terminologií 

právního úkonu), které zásadu nemo plus iuris nerespektovalo. Nejvyšší soud v několika 

případech dovodil neplatnost převodní smlouvy uzavřené s nevlastníkem (resp. osobou 

neoprávněnou k převodu vlastnického práva). Je možné uvést závěr rozsudku Nejvyššího 

soudu sp. zn. 22 Cdo 1072/99, kdy soud k takové smlouvě uvedl, že se jedná „o právní 

úkon učiněný v rozporu se zásadou, že nikdo nemůže převést více práv než sám má, a 

neplatný pro (tzv. počáteční právní) nemožnost plnění”.187 V dalším rozsudku, tentokrát k 

neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené s nevlastníkem, pak Nejvyšší soud dodal, že 

smlouva uzavřená v rozporu se zásadou, že nikdo nemůže převést více práv než má sám, je 

neplatná absolutně, a to přímo ze zákona a ex tunc, a že „[v]adu způsobující neplatnost 

proto nelze následně zhojit (ani podepsáním dodatků ke smlouvě) a takový právní úkon 

nemůže být konvalidován”.
188  

 Takový závěr by však mohl být v některých případech zbytečně tvrdý a nepraktický, 

jak ukazuje případ sporu, kde prvostupňový a odvolací soud dovodily neplatnost kupní 

smlouvy uzavřené s nevlastníkem, která však obsahovala odkládací podmínku v podobě 

nabytí vlastnického práva prodávajícím. Nejvyšší soud se s jejich závěry neztotožnil a 

uvedl:  

„Funkcí či smyslem kupní smlouvy je, aby prodávající kupujícímu opatřil předmět 

koupě – umožnil mu jeho nabytí. [..] Nedohodnou-li se účastníci kupní smlouvy jinak, 

nabývá kupující vlastnictví k předmětu koupě nikoli okamžikem uzavření kupní 

smlouvy, ale až jejím převzetím, a v případě věci nemovité vkladem do katastru 

nemovitostí. V uvedených případech tedy přechodu vlastnictví předchází uzavření 

kupní smlouvy. Prodávající tak v době uzavření smlouvy nemusí být jejím vlastníkem, 

zavazuje se jen, že ji kupujícímu opatří, resp. předá. Mezi případy, kdy prodávající 

není vlastníkem prodávané věci, patří nejen situace, kdy prodávaná věc ještě 

neexistuje (koupě věci budoucí), nebo kdy ji sám od jiného prodávajícího ještě 

nepřevzal [...] ale i případ, kdy teprve na základě skutečnosti, o níž není jisté, že 

nastane, má vlastnictví k prodávané věci nabýt.”
189  

                                                 
187 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1072/99 ze dne 22. 2. 2001. Tento závěr byl následně 

potvrzen například usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1206/2001 ze dne 8. 10. 2001, rozsudkem 

Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 713/2004 ze dne 19. 7. 2005 či usnesením Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 
748/10-2 ze dne 24. 7. 2012 (zde ve vztahu k neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené s nevlastníkem). 
188 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 26 Cdo 2470/2008 ze dne 18. 3. 2010. 
189 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 981/2001 ze dne 11. 12. 2002. 



 
 

37 
 

 Tento svůj názor Nejvyšší soud potvrdil také v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 2645/2012, 

kdy uvedl, že „[t]eorie i soudní praxe je jednotná v tom, že prodávající nemusí být 

vlastníkem předmětu koupě již v době uzavření kupní smlouvy; rozhodující je, zda se jím 

stal v době, kdy má vlastnické právo k předmětu koupě přejít na kupujícího.”
190 Lze tedy 

uzavřít, že ani za platnosti ObčZ 1964 neplatilo, že by smlouva byla vždy bez dalšího 

neplatná pro nedostatek dispozičního oprávnění smluvní strany.
191 

2.5.2. Věci nemovité 

 Problematika nabývání věcí nemovitých od neoprávněného podle ObčZ 1964 nebyla 

jednoznačně upravena a až do roku 2016 byla předmětem dlouhodobé kontroverze mezi 

judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, jak bude podrobně rozepsáno níže.  

 Poměrně jasné bylo, že z ustanovení umožňujících nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného k věci movité byla na věci nemovité použitelná jen některá. Jednalo se o 

§ 486 ObčZ 1964 o nabytí od nepravého dědice a dále o případy nabývání ve veřejné 

dražbě podle zákona o veřejných dražbách
192 či při výkonu soudního rozhodnutí 

dražbou
193. Úprava zákona o cenných papírech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

není z povahy věci na nemovitosti aplikovatelná. Ustanovení § 446 ObchZ o nabývání od 

neoprávněného se vztahovalo pouze na „zboží” a judikatura opakovaně potvrdila, že věci 

nemovité není možné pod pojem zboží zařadit.
194  

 Věci nemovité se podle ObčZ 1964 nabývaly do vlastnictví stejným způsobem jako 

podle současné právní úpravy. V případě nabývání převodem byl vyžadován titulus a 

                                                 
190 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2645/2012 ze dne 23. 4. 2013. 
191 Shodně též TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium 

důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 121. 
192 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1770/2011 ze dne 27 .6. 2012: „Je-li předmětem veřejné 

dobrovolné dražby nemovitost, doloží navrhovatel své vlastnictví zejména tak, že [...]  předloží dražebníkovi 

listiny o právním důvodu (titulu) a způsobu (modu) nabytí vlastnického práva [...]. V případě, že při 

dokládání vlastnictví navrhovatele veřejné dobrovolné dražby byla zachována běžná (obvyklá) opatrnost, 

kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu případu požadovat [...], je třeba pokládat vlastnictví (pro účely 

navrhované veřejné dobrovolné dražby) vždy za řádně doložené, i kdyby se (později) ukázalo, že vlastnictví 

svědčilo někomu jinému; jen tehdy je také odůvodněn závěr, že vydražitel může nabýt vlastnické právo k 
nemovitosti i bez ohledu na to, zda navrhovatel dražby byl jejím vlastníkem (...).”. 
193 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 850/2005 ze dne 27. 4. 2006: „Není-li však vylučovací žaloba 

podána, nic nebrání provedení dražby a vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s 
příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, [...] i když vydražená 

nemovitost nebyla vlastnictvím povinného a povinný na tuto skutečnost exekutora upozornil. Jde o 

originární způsob nabytí vlastnického práva, při kterém je vlastnictví předchůdce (povinného) nerozhodné 

[...].” (zvýraznění doplněno autorkou). 
194 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 792/2004 ze dne 21. 2. 2007: „[Ustanovení § 446 ObchZ] se 
vztahuje výlučně na věci movité, což vyplývá z úpravy kupní smlouvy v obchodním zákoníku - z § 409 odst. 1 
ObchZ, podle níž se kupní smlouvou zavazuje prodávající dodat kupujícímu movitou věc (zboží).” 
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modus.195 Modem byl zápis do katastru nemovitostí.196 Stejně jako dnes prováděl 

katastrální úřad vklad vlastnického práva na podkladě předložených listin, přičemž 

přezkum platnosti převodní smlouvy i dalších listin byl jen omezený.
197 Mohlo se tedy stát, 

že katastrální úřad povolil vklad na základě neplatné smlouvy, rozhodnutí či jiného 

právního důvodu. Stejně tak nebylo samozřejmě možné vyloučit ani chybné zápisy, kdy 

jednoduše došlo k omylu pracovníka katastrálního úřadu. Ke všem těmto chybám může 

dojít i dnes. Ačkoliv byl zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí zápisem 

konstitutivním, nebylo jím nezpochybnitelně „založeno” vlastnické právo nabyvatele 

(stejně jako dnes). Knihovní (zapsaný) vlastník a skutečný vlastník se mohli lišit. Zápis 

vlastnického práva v katastru nemovitostí tedy nebyl (a ani dnes není) spolehlivým 

důkazem toho, že osoba zapsaná jako vlastník skutečně vlastníkem je.  

 Právní řád však byl vůči důvěře v právní stav zapsaný v katastru nemovitostí 

mnohem méně vstřícný než dnes. Zákonná ochrana důvěry osob v údaje zapsané v katastru 

nemovitostí byla zakotvena v § 11 zákona o zápisech vlastnických práv k nemovitostem,198 

podle kterého byl ten, kdo vycházel ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, v 

dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav 

zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Interpretace tohoto ustanovení a otázka nabytí 

nemovitosti od neoprávněného byla po dlouhá léta předmětem sporu mezi Nejvyšším 

soudem a Ústavním soudem. Zatímco Ústavní soud obecně akcentoval nutnost ochrany 

dobré víry v zápis do katastru nemovitostí, Nejvyšší soud trval na principu nemo plus iuris. 

Až teprve v roce 2016 lze pozorovat, že Nejvyšší soud začal akceptovat závěry Ústavního 

soudu a aplikovat je na spory vzniklé ještě za účinnosti ObčZ 1964. 

 Základní postoj Nejvyššího soudu byl vyjádřen v rozhodnutí ve věci sp. zn. 22 Cdo 

1836/2002, kde vyložil předmětné ustanovení tak, že pouze staví dobrověrného nabyvatele 

do postavení oprávněného držitele s možností vydržení po uplynutí doby deseti let:   

„Z textu zákona nelze dovodit nic jiného, než skutečnost, že ten, kdo vychází ze zápisu 

v katastru nemovitostí, je v dobré víře, že tento stav odpovídá skutečnosti, 

samozřejmě za předpokladu, že nemusel vědět, že tomu tak není. Na dobrou víru 

nabyvatele však zákon neváže bezprostřední nabytí vlastnictví, ale jen zakládá právo 

oprávněné držby (§ 130 ObčZ) a možnost nabytí vlastnického práva vydržením 

                                                 
195 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3991/2010 ze dne 31. 3. 2011 
196 Viz ObčZ 1964, § 133. 
197 Viz zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, § 5. 
198 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.  
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(§ 134 ObčZ). [..] Proto pokud někdo nabyl nemovitost od nevlastníka [...], přičemž 

vycházel ze zápisu v katastru nemovitostí označujícího převodce za vlastníka této 

nemovitosti, nestal se vlastníkem [...] této věci. Jinak řečeno, ani § 11 zákona o 

zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem neprolomil zásadu, že 

nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám měl.”
199  

 S tímto závěrem původně souhlasil i Ústavní soud:  

„Dobrá víra stěžovatelky je rozhodná pouze potud, že jí lze přiznat veškerá práva a 

povinnosti oprávněného držitele [...] S dobrou vírou však stávající právní úprava 

žádné jiné právní následky než výše uvedené nespojuje, a tudíž ochrana, již poskytuje 

nabyvateli dobrá víra, není takové intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitosti 

účinně uplatňovat své absolutní právo. Jinými slovy, pokud zápis v katastru 

nemovitostí neodpovídá skutečnosti, má tato převahu nad katastrem.”
200 

V tomtéž rozhodnutí však Ústavní soud podrobil přísné kritice nespolehlivost katastru 

nemovitostí jakožto státem vedené evidence a její negativní vliv na právní jistotu osob:  

„...katastr nemovitostí České republiky není založen na takových zásadách, které by 

umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah, a není tak naplněna jedna z jeho 

základních funkcí, jež od něj občané právem očekávají. Informace ze zápisu v 

katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný 

význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí 

údaje, jež by bylo lze takto označit, jsou právní subjekty při jednání s důvěrou ve 

správnost zápisu vystaveny neodůvodněnému riziku, což považuje Ústavní soud za 

závažný problém. [..] Posílení zásady materiální publicity katastru nemovitostí by 

výrazně přispělo k posílení právní jistoty osob vstupujících do právních vztahů 

týkajících se nemovitého majetku.”201 

 Výše uvedené bylo jedním z důvodů, proč Ústavní soud později dovodil možnost 

nabytí nemovitosti od neoprávněného. Změna právního názoru Ústavního soudu ve 

prospěch ochrany dobré víry v zápis do katastru nemovitostí se rozvinula v souvislosti s 

judikaturou ohledně dopadů odstoupení od smlouvy o převodu na vlastnické právo 

pozdějšího nabyvatele. Nejvyšší soud nejprve zastával názor, že dodatečné odpadnutí 

                                                 
199 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1836/2002 ze dne 28. 7. 2003. 
200 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 349/03 ze dne 1. 8. 2006, odst. 18. 
201 Tamtéž, odst. 21 - 24. 
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právního důvodu, na jehož základě se převodce stal vlastníkem věci, nemůže mít za 

následek zánik vlastnického práva osoby, která od takového převodce nabyla věc v dobré 

víře.
202 Ústavní soud tento názor rovněž akceptoval.

203 

 Obrat v judikatuře Nejvyššího soudu znamenalo stanovisko občanskoprávního a 

obchodněprávního kolegia ze dne 28. 6. 2000 pro sjednocení judikatury soudů nižších 

stupňů ohledně účinků odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva k 

nemovitosti: „Odstoupením od smlouvy [...], se smlouva od počátku ruší [...]. Tímto 

jednostranným adresovaným právním úkonem zanikají účinky převodu nemovitosti na 

nabyvatele a obnovuje se původní stav, tedy ze zákona se obnovuje vlastnické právo 

převodce. Následný zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí o této skutečnosti, 

vzhledem k tomu, že k obnovení vlastnického práva převodce dochází ze zákona, nemá 

konstitutivní účinky [...], ale má pouze deklaratorní účinky.”
204 V dalším svém stanovisku 

pak výslovně uvedl, že tento „závěr platí rovněž v případě, že nabyvatel, dříve než došlo k 

odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl na další osobu.”
205 Tento přístup začal 

Nejvyšší soud uplatňovat i ve své rozhodovací praxi.
206 

 Uvedené řešení závažným způsobem zasahuje do právní jistoty vlastníků, kteří by si 

tak téměř nikdy nemohli být svým vlastnickým právem jisti. Stále by existovalo riziko, že 

právní titul některého z jejich předchůdců dodatečně odpadne a oni proto své vlastnické 

právo pozbudou (pokud již mezitím nedošlo k vydržení). Takovou interpretaci práva 

odmítl Ústavní soud jako ústavně neakceptovatelnou, když využil příležitosti zareagovat 

ve věci sp. zn. Pl. ÚS 78/06: „Odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 občanského 

zákoníku se [...] smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky. 

Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli v dobré víře, než 

došlo k odstoupení od smlouvy, požívá ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a 

svobod a s ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv [….], a nezaniká.”
207  

                                                 
202 Rozsudek Nejvyššího soud sp. zn. 22 Cdo 1186/98 ze dne 17. 11. 1999. 
203 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 77/2000 ze dne 23. 1. 2001: „Z právního vztahu vznikají práva a 
povinnosti, které se týkají pouze stran tohoto vztahu. Vztah mezi smluvními stranami, včetně odstoupení od 

smlouvy, se v takovém případě může projevit opět jen mezi smluvními stranami, a nemůže mít vliv na 

postavení třetích osob, které v dobré víře nabyly vlastnické právo k věci, která byla předmětem takové 

smlouvy.” 
204 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cpjn 
38/98 ze dne 28. 6. 2000. 
205 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cpjn 

201/2005 ze dne 19. 4. 2006. Pro úplnost je vhodné zmínit, že několik soudců vydalo odlišné stanovisko. 
206 Například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2808/2004 ze dne 14. 6. 2006.  
207 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 78/06 ze dne 16. 10. 2007. 
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 Nadto Ústavní soud správně poznamenal, že v případě nabytí vlastnického práva 

předtím, než došlo k odstoupení od předcházející smlouvy, dochází k nabytí přímo od 

vlastníka (nelze tedy hovořit o nabytí od neoprávněného), plně v souladu s jeho 

dispozičním právem, a takovému nabytí vlastnického práva musí být poskytována právní 

ochrana.208 V dalším judikátu pak Ústavní soud dovodil, že stejný závěr se uplatní i 

v dalších případech zrušení smlouvy, například při naplnění rozvazovací podmínky a 

uvedl, že „Akceptování výkladu, že zánikem kupní smlouvy (ať již z jakéhokoliv důvodu), 

která byla uzavřena v řadě jako první, by si vlastník, který nabyl vlastnictví derivativně, 

nikdy nemohl být jist svým vlastnictvím, pojetí materiálního právního státu zjevně 

neodpovídá.“209 

 Takové závěry byl Nejvyšší soud ještě ochoten akceptovat.210 Konflikt nastal 

ohledně nálezu sp. zn. I. ÚS 143/07, kdy příslušný senát Ústavního soudu dovodil tutéž 

ochranu i pro dobrověrného nabyvatele, jehož předchůdce nabyl nemovitost na základě 

absolutně neplatného právního úkonu.211  

 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 250/2009 zdůraznil, že je třeba 

rozlišovat případy, kdy právní důvod nabytí vlastnického práva později odpadl a případy, 

kdy titulus nikdy právně neexistoval. Podle názoru Nejvyššího soudu proto nebylo možné 

uplatnit princip nabytí vlastnického práva v dobré víře a poskytnout ochranu oprávněným 

držitelům v případě absolutní neplatnosti smlouvy o převodu nemovitosti.
212  

 Dále se Nejvyšší soud vyjádřil tak, že hodlá respektovat rozhodnutí pléna Ústavního 

soudu, tedy nález sp. zn. Pl. ÚS 78/06, ohledně odstoupení od smlouvy, „jenž je 

rozhodovací činnosti tříčlenných senátů Ústavního soudu nadřazen a z nějž tak radikální 

pojetí principu dobré víry neplyne“
 213

, nikoliv však nález I. ÚS 143/07.  Dodal k tomu: 

 „Úskalí možného posunu judikatury směrem naznačeným v onom nálezu tkví v 

oslabení ochrany skutečného vlastníka věci v případech, kdy osoba jednající v 

dobré víře nabývá cizí věc od domnělého vlastníka nebo na základě jednající 

osobou předstírané (nikoliv skutečné) vůle skutečného vlastníka věc převést. 

Akceptace závěru, že postačující pro nabytí vlastnického práva k převáděné věci 

                                                 
208 Tamtéž. 
209 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1747/07 ze dne 29. 11. 2007 
210 Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3119/2013 ze dne 1. 11. 2013; 31 Odo 
1424/2006 ze dne 9. 12. 2009 a 30 Cdo 250/2009 ze dne 16. 9. 2010. 
211 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 143/07 ze dne 25. 2. 2009. 
212 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 250/2009 ze dne 16. 9. 2010. 
213 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Odo 1424/2006 ze dne 9. 12. 2009. 
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(nemovitosti) je (jen) dobrá víra nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí, by 

ostatně učinilo v českém právním řádu obsoletním institut vydržení […]. Situace, 

kdy určitá osoba nabývá věc v dobré víře od osoby jednající s ní na základě 

právního úkonu neplatného pro obcházení zákona […], s případem rozebraným 

nálezem pléna srovnatelná není (nejde o obdobu účinku odstoupení od smlouvy 

nebo zrušení smlouvy).“
214 

 Úvaze Nejvyššího soudu týkající se vydržení je třeba přiznat určitou pravdivost. 

Význam institutu vydržení v současné právní úpravě spolu s rozšířením případů nabytí od 

neoprávněného rozhodně klesl, a to zvláště vzhledem k omezení možnosti řádného 

vydržení na případy, kdy se držba zakládá na právním důvodu, který by postačil ke vzniku 

vlastnického práva, pokud by náleželo převodci.
215 Touto problematikou se dále zabývá 

kapitola 6 

 Situace se dále vyhrocovala, protože Ústavní soud na závěrech svých výše 

uvedených judikátů setrval, ba dokonce je ještě prohloubil. Ve významném nálezu sp. zn. 

II. ÚS 165/11 výslovně potvrdil, že neplatnost převodní smlouvy předchůdce nemůže mít 

vliv na ochranu vlastnického práva nabyvatele v dobré víře:  

„Závěry plynoucí z judikatury Ústavního soudu lze vztáhnout i na případ, kdy 

důvodem zrušení kupní smlouvy byla její absolutní neplatnost. […] Princip právní 

jistoty, ochrany vlastnického práva a práv nabytých v dobré víře vede k tomu, že je 

obvykle poskytována ochrana nabyvateli vlastnického práva. Osoby, jimž dobrá víra 

svědčí, totiž nenesou žádný díl odpovědnosti za neplatnost smlouvy uzavřené mezi 

právními předchůdci a s ohledem na svou dobrou víru mohly v mezidobí nemalým 

způsobem zhodnotit inkriminované nemovitosti. Osobě, která učinila určitý právní 

úkon s důvěrou v určitý, jí druhou stranou prezentovaný skutkový stav, navíc 

potvrzený údaji z veřejné, státem vedené evidence, musí být v materiálním právním 

státě poskytována ochrana.“
216 

 Judikát je významný i svou kritikou nečinnosti zákonodárce ohledně posílení 

ochrany dobré víry v údaje zapsané v katastru nemovitostí: 

 „Ústavní soud poukázal i na to, že navzdory kritice ze strany odborné veřejnosti i 

Ústavního soudu a navzdory tomu, že nový katastrální zákon (zakotvující zásadu 

                                                 
214 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Odo 1424/2006 ze dne 9. 12. 2009. 
215 Viz ObčZ, § 1090 odst. 1. 
216 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11. 5. 2011. 
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materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí) je připravován vládou již 

minimálně od roku 2001, nebyla doposud žádná adekvátní právní úprava 

katastrálních předpisů přijata, a proto nejsou osoby jednající v dobré víře v 

pravdivost a úplnost údajů katastru nemovitostí stále odpovídajícím způsobem 

chráněny. Není přitom akceptovatelné, aby po dobu cca deseti let zákonodárce v 

dané věci nejednal a v právním řádu ponechával polovičatou právní úpravu, v 

konečném důsledku neslučitelnou s ústavněprávními maximami, neboť v rozporu s 

ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv v dobré víře neposkytuje 

ochranu vlastnickému právu dalších nabyvatelů. Dlouhodobá nečinnost Parlamentu, 

která brání uplatnění základních práv, je přitom Ústavním soudem považována za 

protiústavní. Z tohoto důvodu musí obecné soudy samy v důsledku dlouhodobé 

nečinnosti zákonodárce poskytovat ochranu vlastnickému právu v dobré víře 

jednajícím osobám.“
217 

 Přístup Ústavního soudu narazil na prudký odpor Nejvyššího soudu, který se touto 

judikaturou odmítl řídit s tím, že odůvodnění výše zmiňovaného nálezu sp. zn. II. ÚS 

165/11 neobsahuje „,nosné důvody‘, z nichž by bylo možno dovozovat relevantní 

argumentaci vytěsňující dosud v rozhodovací (právní) praxi ustálený právní názor, že 

vlastnické právo nelze nabýt od nevlastníka, i kdyby „nabyvatel“ byl v dobré víře, ledaže 

by byly splněny podmínky pro vydržení věci“.
218 Dle názoru Nejvyššího soudu se Ústavní 

soud nevypořádal se vztahem k úpravě držby a vydržení a „nelze za této absence řešení 

zásadních hmotněprávních otázek bez dalšího uzavřít, že ten, kdo jednal v dobré víře, může 

nabýt vlastnické právo k věci od nevlastníka.“
219 Postavil se za názor, že nelze bez dalšího 

povyšovat dobrou víru nabyvatele nad zásadu nemo plus iuris a prohlásil, že „nemá žádný 

důvod odchylovat se od své konstantní rozhodovací praxe.“
220 Na tomto svém stanovisku 

následně Nejvyšší soud setrvával i v další judikatuře.
221 

 Oba soudy si i nadále stály každý za svým
222 a konflikt těchto dvou nejvýše 

postavených soudů prohluboval právní nejistotu účastníků právních vztahů 

                                                 
217 Tamtéž. 
218 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4280/2009 ze dne 1. 6. 2011. 
219 Tamtéž. 
220 Tamtéž. 
221 Viz např. usnesení sp. zn. 30 Cdo 2010/2011 ze dne 21. 6. 2011 či rozsudek sp. zn. 29 Cdo 1955/2010 ze 

dne 18. 8. 2011. 
222 Viz např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3061/11 ze dne 13. 8. 2012 a IV. ÚS 4905/12 z 10. 6. 

2013 a naproti tomu rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2433/2013 ze dne 23. 10. 2013 a 30 Cdo 

1587/2011 ze dne 26. 9. 2012. 
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k nemovitostem. kvalitní odůvodnění obsahoval nález I. ÚS 2219/12, kde Ústavní soud 

podrobně rozebral dosavadní rozhodovací praxi a argumentaci svou i Nejvyššího soudu. 

Shrnul, že ač ObčZ 1964 explicitně neupravoval s výjimkou vydržení obecně nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka, tak „vzhledem k zásadním ústavním 

principům – jako je princip právní jistoty a z něj vycházející princip důvěry v akty státu a 

ochrany dobré víry, princip ochrany nabytých práv – je třeba dospět k závěru, že i za 

účinnosti starého občanského zákoníku bylo nezbytné zvažovat a chránit i práva 

dobrověrného nabyvatele. Bylo tedy možné, aby i v případě, že nabyvatel odvozoval své 

vlastnické právo od osoby, která vlastnické právo měla nabýt na základě právního úkonu, 

jenž se později ukázal absolutně neplatným […], se tento nabyvatel stal skutečným 

vlastníkem věci“.
223 Dodal, že k formulaci této možnosti nabytí vlastnického práva 

přistoupil „s ohledem na dlouhodobou nečinnost zákonodárce, který sám v rozporu s 

ústavněprávními principy nezbytnou ochranu dobré víry nezajistil“.
224 

 V nálezu bylo dále zdůrazněno, že základním předpokladem fungování materiálního 

právního státu je stav, kdy „jednotlivec může důvěřovat v akty státu a v jejich věcnou 

správnost“.
225 Dle Ústavního soudu je tedy nutné chránit dobrou víru v konstitutivní akt 

státu v podobě zápisu do katastru nemovitostí jakožto veřejnoprávní evidence.
226 Za 

důležitý považuji také následující argument Ústavního soudu týkající se principu 

vigilantibus iura scripta sunt: 

 „[…] dobrověrní nabyvatelé se totiž nijak nepodílejí na předchozích zápisech do 

evidence, včetně toho zápisu, jímž byl jako vlastník nemovitosti zaevidován někdo, 

kdo jím po právu nebyl. Naopak v případě zápisu (vkladu) do katastru nemovitostí na 

základě byť i absolutně neplatné smlouvy původní vlastník nemovitosti zpravidla 

vystupuje jako účastník této smlouvy, a tudíž si je vědom i řízení před katastrálním 

úřadem, neboť podle § 4 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. je účastníkem tohoto 

správního řízení. Mimo výjimečné případy (podvodů apod.) tedy není možné, aby ke 

změně, resp. zániku jeho práva k nemovitosti, opírá-li se o předchozí smlouvu, došlo 

bez jakékoli jeho vědomosti. Zde tak ke slovu může dojít i obecná právní zásada, 

podle níž práva náležejí bdělým (vigilantibus iura scripta sunt).“
227 

                                                 
223 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2219/12 ze dne 17. 4. 2014, odst. 28. 
224 Tamtéž, odst. 28. 
225 Tamtéž, odst. 32 
226 Tamtéž, odst. 33. 
227 Tamtéž, odst. 42 - 43. 
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 Ústavní soud také upozornil na negativní praktické důsledky judikatury Nejvyššího 

soudu: 

 „Pokud bychom trvali na názoru, jak činí Nejvyšší soud, že vlastnické právo lze v 

projednávaných případech nabytí od nevlastníka nabýt toliko vydržením, tj. nejdříve 

po deseti letech (při splnění dalších zákonných podmínek), pak by to znamenalo, že 

osoby, na něž má být vlastnické právo k nemovitosti převedeno na základě smlouvy, 

by si vždy měly ověřit platnost nabývacích titulů všech předcházejících evidovaných 

vlastníků nemovitosti přinejmenším za období posledních deseti let (a navíc i právní 

důvod nabytí vlastníka, který věc držel před deseti lety, s ohledem na jeho dobrou 

víru). Pokud by tak neučinily, nemohly by si být svým vlastnictvím jisty. Takovéto 

břemeno se zdá být zjevně neúměrným a neodpovídajícím pojetí materiálního 

právního státu […] Navíc by taková situace vedla k naprostému oslabení samotného 

smyslu vedení katastru jako důvěryhodné evidence právních vztahů k nemovitostem 

[...].228 

 Zde je bohužel popsáno přesně to, co se v praxi vzhledem k nedostatku právní jistoty 

skutečně dělo. Při převodech nemovitostí byly běžně prováděny rozsáhlé a velice nákladné 

právní prověrky (tzv. due diligence), kdy se ověřoval nabývací titul převodce, stejně jako 

nabývací tituly jeho předchůdců.229 Jednalo se přitom o náročnou práci, protože právní řád 

upravoval mnoho důvodů, pro které mohla být smlouva o převodu absolutně neplatná, 

přičemž řada z nich nemusela být ze smlouvy ani patrná.  

 V rámci odůvodnění se Ústavní soud vyjádřil i k souladu postupu Nejvyššího soudu, 

který opakovaně odmítal následovat jeho právní názor, s čl. 89 odst. 2 Ústavy o závaznosti 

rozhodnutí Ústavního soudu. Uvedl, že obecné soudy, pokud se odchylují od judikatury 

Ústavního soudu, musí „přednést dostatečné relevantní důvody podložené racionálními a 

přesvědčivými argument […] Nicméně nutno zdůraznit, že konkurující úvahy mohou být 

takto nabízeny jenom jednou. Jakmile Ústavní soud po zralé úvaze odmítne konkrétní 

argument, který obecný soud nabízel jako konkurující úvahu, nemohou jej obecné soudy už 

znovu přednést.“
230  

                                                 
228 Tamtéž, odst. 43. 
229 PAKOSTA, Viktor a Vojtěch RŮŽIČKA. Rizika nové právní úpravy součásti nemovitosti a předkupního 

práva. In: Epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: 
 https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nove-pravni-upravy-soucasti-nemovitosti-a-predkupniho-prava-
94322.html.  
230 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2219/12 ze dne 17. 4. 2014, odst. 67.  

https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nove-pravni-upravy-soucasti-nemovitosti-a-predkupniho-prava-94322.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nove-pravni-upravy-soucasti-nemovitosti-a-predkupniho-prava-94322.html
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 Ústavní soud dospěl k závěru, že praxe Nejvyššího soudu „se nachází vskutku na 

samém pomezí oprávněnosti“,231 avšak ještě není v rozporu s Ústavou. To lze považovat za 

určitý vstřícný krok a výraz respektu k jedné z nejvyšších soudních instancí v České 

republice, ale zároveň i za snahu přesvědčit ještě přátelským tónem Nejvyšší soud, aby 

svůj přístup změnil.  Nález zdůraznil, jak rozdílnost rozhodování ohrožuje princip 

předvídatelnosti práva, vede k prodlužování soudních sporů i dlouhodobé nejistotě ohledně 

vlastnictví nemovitosti.232 

Nejvyšší soud však svou rozhodovací praxi nezměnil a v roce 2016 došla Ústavnímu 

soudu trpělivost, když už prohlásil, že Nejvyšší soud svým postupem porušuje čl. 89 odst. 

2 Ústavy.233 Následně můžeme pozorovat, že Nejvyšší soud nakonec v návaznosti na 

posledně uvedený nález ,,kapituloval“. V rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu sp. 

zn. 31 Cdo 353/2016 akceptoval, že „je třeba respektovat Ústavním soudem ustáleně 

zaujímaný právní názor o možnosti nabytí nemovitosti od nevlastníka“ a uzavřel, že „podle 

právní úpravy účinné do 31. prosince 2013, resp. do 31. prosince […] bylo možné nabýt 

vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na 

základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí.“
 234 

Změnu postoje 

Nejvyššího soudu potvrzuje i jeho další judikatura.
235 

  Je nutné zmínit, že Nejvyšší soud i Ústavní soud zdůrazňovaly, že k nabytí 

nemovitosti od neoprávněného, vzhledem k tomu, že ObčZ 1964 tuto možnost 

nepřipouštěl, mohlo dojít pouze ve zcela mimořádných případech.236 Spory bylo dle 

Ústavního soudu třeba posuzovat jako střet dvou základních práv
237 s tím, že ,,nelze-li v 

konkrétním případě zachovat maximum z obou základních práv, je třeba tuto kolizi řešit v 

souladu s obecnou ideou spravedlnosti, přičemž je nezbytné zvažovat jak obecné 

souvislosti tohoto typu kolize základních práv (případy dobrověrného nabytí nemovitosti 

evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka), tak individuální okolnosti konkrétního 

rozhodovaného případu.”
238  

                                                 
231 Tamtéž, odst. 69. 
232 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2219/12 ze dne 17. 4. 2014, odst. 74. 
233 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 247/14, 28. 1. 2016. 
234 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 353/2016 ze dne 9. 3. 2016. 
235 Viz např. rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 66/2015 ze dne 28. 2. 2017 a 22 Cdo 475/2015 ze 
dne 3. 8. 2016. 
236 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 775/16 ze dne 30. 8. 2016. Dále například rozsudky Nejvyššího 

soudu sp. zn. 30 Cdo 1257/2016 ze dne 16. 11. 2016 a sp. zn. 30 Cdo 1305/2016 ze dne 16. 11. 2016. 
237 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2219/12 ze dne 17. 4. 2014, odst. 35. 
238 Tamtéž, odst. 77. 
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 Mezi takové individuální okolnosti Ústavní soud zařadil „délku doby, která uběhla 

od vadného zápisu (tj. učiněného na základě absolutně neplatného převodního právního 

úkonu) do katastru nemovitostí, než se původní vlastník začal domáhat svého práva; 

okolnosti, za nichž k takovému absolutně neplatnému právnímu úkonu a následnému zápisu 

do katastru nemovitostí došlo, zejména zda při tom byl spáchán trestný čin a zda se 

původní vlastník mohl opravdu účastnit předmětného katastrálního řízení; či investice, 

které již dobrověrný nabyvatel na danou nemovitost vynaložil.”
239 Nejvyšší soud poté 

opakovaně doplnil, že v případě podvodného převodu vlastnického práva k nemovitosti, 

bude zásadně s ohledem na požadavek spravedlnosti třeba dát přednost ochraně původního 

(resp. skutečného) vlastníka před oprávněným nabyvatelem.
240 

 Přísné požadavky byly kladeny na dobrou víru nabyvatele, který musel splnit 

podmínku maximální obezřetnosti, tedy „nemohl ani při vynaložení veškerého úsilí, které 

po něm lze požadovat, seznat, že stav zapsaný v katastru nemovitostí neodpovídá 

skutečnosti”.
241 Nebylo možné spolehnout se vždy výhradně na zápis v katastru 

nemovitostí. Nejvyšší soud se vyjádřil tak, že požadavek dobré víry je zpravidla splněn,  

„pokud „katastrální“ vlastník odvozuje dobrověrné nabytí s ohledem na předchozí (právně 

dosud nezpochybněné) převody, kdy k uzavření předmětné převodní smlouvy přistupoval za 

zcela standardních podmínek, tedy za stavu, který nevykazoval žádné defekty, jež by měly 

vést nabyvatele k patřičné právní obezřetnosti (např. z hlediska zkoumání platnosti 

předchozích nabývacích titulů atd.)”.
242  

 V konkrétním sporu řešeném pod sp. zn. 30 Cdo 429/2018 Nejvyšší soud toto 

pravidlo aplikoval tak, že po nabyvatelích nemovitostí za standardních okolností není 

možné požadovat, aby si „zajišťovali původní převodní smlouvu a případně v součinnosti s 

osobou znalou práva prováděli její právní analýzu ve smyslu, zda nejde o smlouvu 

absolutně neplatnou, když sami žalobci její platnost v době, kdy žalovanými byli 

dotazováni na uvedený [sic] nemovitosti, v žádném směru nezpochybňovali.”
243 Z toho 

dovozuji, že požadavek maximální obezřetnosti nelze vykládat způsobem, že by osoby 

uvažující o koupi nemovitosti byly povinny si rutinně vyžadovat a přezkoumávat nabývací 

                                                 
239 Tamtéž, odst. 45. 
240 Rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 429/2018 ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1305/2016 ze 

dne 16. 11. 2016 či sp. zn. 30 Cdo 1257/2016 ze dne 16. 11. 2016. 
241 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 775/16 ze dne 30. 8. 2016. 
242 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2710/2017 ze dne 21. 2. 2018. Shodně též rozsudek 

Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 429/2018 ze dne 23. 10. 2018. 
243 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 429/2018 ze dne 23. 10. 2018. 
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tituly svých předchůdců, pokud se nevyskytne okolnost, která by upozorňovala na možné 

defekty.  

Na závěr je možné shrnout, že řešení, ke kterému dospěl Ústavní soud, a způsob, 

jakým k němu dospel, je jistě kontroverzní. Na jednu stranu je možné Ústavnímu soudu 

vyčítat to, že v rozporu se zněním zákona v podstatě založil nový způsob nabývání 

vlastnického práva od neoprávněného na základě dobré víry ve správnost údajů zapsaných 

ve veřejném rejstříku. Tím se zachoval jako pozitivní zákonodárce. Na druhou stranu ale 

podle mého názoru lze jedině přisvědčit jím vyslovené kritice zákonné úpravy, která sice 

podmiňovala nabytí vlastnického práva k nemovitostem zápisem do katastru, díky čemuž 

stát mohl mít přehled nad právními vztahy k nemovitostem, ale subjektům práva nic 

neposkytoval „na oplátku“. Nebylo možné se spolehnout na zápis ve státem vedené 

evidenci a akt veřejné moci v podobě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu. 

Účastníci právních vztahů k nemovitostem tak byli zatížení povinností vložit své 

vlastnické právo do katastru, ale jejich dobré víře v takové zapsané údaje byla poskytována 

jen minimální ochrana, a nesli tak veškerá rizika.  Ztotožňuji se proto se závěrem, že 

taková právní úprava i praxe odporovaly ústavnímu postulátu materiálního právního státu.       
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3. Obecné podmínky nabytí od neoprávněného 
 Právní úprava nabytí od neoprávněného se liší pro věci evidované a neevidované ve 

veřejných seznamech a pro věci movité a nemovité, jak bude blíže rozebráno v kapitolách 

4 a 5. O některých podmínkách však lze hovořit jako o obecných předpokladech nabytí od 

neoprávněného. Jedná se o (i) řádný (platný) právní titul, (ii) dobrou víry nabyvatele a (iii) 

úplatnost, ačkoli z této třetí podmínky zakotvuje ObčZ řadu výjimek. 

3.1.  Řádný titul 

  Pro nabytí od neoprávněného je typické, že ačkoli se jedná o nabytí originární, tak 

k němu zpravidla dochází na základě právního jednání,
244 které by v případě, že by druhá 

smluvní strana byla vlastníkem či byla z jiného důvodu k dispozici s věcí oprávněná, vedlo 

k převodu vlastnického práva. Specifikem institutu nabytí od neoprávněného je, že se 

nevyžaduje vlastnické právo (ani jiné oprávnění) na straně převodce. Ostatní podmínky 

aplikovatelné na převod vlastnického práva k věci musí být splněny.  A. Thöndel uvádí, že 

„podmínka řádného titulu vychází z koncepce titulární či řádné držby”.
245 Takovým 

řádným titulem může být smlouva kupní, darovací, směnná, smlouva o dílo i jiný smluvní 

typ.  

  Prostřednictvím nabytí od neoprávněného tedy není možné zhojit vady smlouvy 

mezi neoprávněným převodcem a dobrověrným nabyvatelem; smlouva mezi nimi tedy 

musí být platná.246 Pokud bude smlouva absolutně neplatná, například z důvodu omezení 

svéprávnosti, či se bude pro nedostatek vůle jednat o právní jednání zdánlivé, nelze hovořit 

o řádném titulu a k nabytí vlastnického práva nedojde.  

  Co se týče neplatnosti relativní, ztotožňuji se se závěry J. Spáčila, podle kterého 

lze řádnou držbu založit i relativně neplatným právním jednáním, dokud nebyla jeho 

neplatnost řádně namítnuta.
247 Na relativně neplatné právní jednání, jehož neplatnost 

nebyla uplatněna je totiž třeba pohlížet jako na platné; jakmile však neplatnost úspěšně 

uplatněna je, nelze již hovořit o řádném titulu a vlastnické právo zaniká ex tunc.248 

Judikatura k ObčZ 1964 přitom dovozovala, že právo dovolat se relativní neplatnosti se 

                                                 
244 Případně na základě jiných právních skutečností závislých na lidské vůli, jako je tomu například u 

veřejných dražeb dle § 1109 písm. a) ObčZ či u výkonu soudního rozhodnutí dražbou dle OSŘ či EŘ. 
245 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 308. 
246 Je vhodné připomenout, že dle § 1760 ObčZ nedostatek vlastnického práva převodce nepůsobí neplatnost 

smlouvy. 
247 Tamtéž, s. 83. 
248 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2940/2007 ze dne 20. 1. 2009. 
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promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě.
249 Tento závěr by měl být použitelný i pro 

současnou právní úpravu.
250 

  Ačkoliv zákon požadavek platného právního titulu explicitně nestanoví, jedná se o 

požadavek logický. P. Tégl s J. Zajícem přesvědčivě argumentují, opačný závěr by byl 

neakceptovatelný, protože by znamenal, že „absolutně neplatná smlouva uzavřená mezi 

vlastníkem a nabyvatelem v dobré víře by nepůsobila převod vlastnického práva na 

nabyvatele, ovšem absolutně neplatná smlouva uzavřená mezi nevlastníkem a nabyvatelem 

v dobré víře by převod vlastnického práva působila”.
251 

  Smyslem institutu nabytí od neoprávněného je sanovat nedostatek oprávnění 

převodce, nikoliv všechny vady právního jednání mezi ním a nabyvatelem v dobré víře. 

Nabytí od neoprávněného však v určitém smyslu může ,,zhojit“ vady předcházejících 

právních jednání, tedy těch, na jejichž základě mělo dojít k převodu vlastnického práva na 

neoprávněného převodce a případně jeho předchůdce.  

  K nabytí vlastnického práva od neoprávněného se zřejmě nevyžaduje tradice, 

stejně jako je tomu u převodu. Formulace § 1109 ObčZ „kdo získal věc” však bohužel 

ponechává určitý prostor pro pochybnosti.
252 U věcí zapsaných do veřejného seznamu, kde 

je převod vlastnického práva dovršen až zápisem do takového seznamu, je třeba na splnění 

požadavku modu trvat i u nabytí od neoprávněného, jak vyplývá ze samotného textu § 984 

ObčZ.253 

3.2.  Dobrá víra 

   Dobrá víra je nejdůležitějším předpokladem nabytí od neoprávněného. Požadavky 

na její intenzitu se přitom liší v závislosti na okolnostech. Protože ustanovení o nabytí od 

neoprávněného vodítko k posuzování dobré víry neobsahují, je určitým východiskem  

ustanovení § 992 ObčZ o poctivé držbě: „Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu 

náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel.” Zde se však jedná o dobrou víru 

nabyvatele, že vlastnické právo, resp. oprávnění náleží druhé smluvní straně.   

                                                 
249 Např. rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 29/2007 ze dne 15. 1. 2008 a sp. zn. 32 Odo 568/2002 z 

15. 4. 2003. 
250 HANDLAR, Jiří. § 586. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 2124. 
251 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 121. 
252 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 368. 
253 ObčZ, § 984 odst. 1: ,,[…] Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však 

věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.“ 
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  Dobrá víra je psychický stav, jedná se o vnitřní přesvědčení nabyvatele, které 

nemůže být samo o sobě předmětem dokazování, tudíž se na dobrou víru nabyvatele 

usuzuje na základě objektivních okolností.
254 Jedná se o okolnosti, které mohou oprávněně 

budit zdání, že převodce je skutečným vlastníkem věci, přičemž jednou z nich je u 

movitých věcí držba.
255 Nicméně nelze spoléhat na to, že držitel ten, kdo má věc u sebe, 

bude vždy také vlastníkem, protože se může jednat například o nájemce či vypůjčitele nebo 

i o předcházejícího vlastníka, který už věc převedl, ale nedošlo k jejímu odevzdání. U 

převodu movitých věcí totiž platí konsenzuální princip a k nabytí vlastnického práva 

dochází zásadně účinností smlouvy bez nutnosti jejich předání.
256 

  Je vhodné připomenout judikaturu Ústavního soudu, která zůstává relevantní i 

dnes, podle níž je třeba otázku dobré víry nabyvatele posuzovat přísně, protože na jejím 

základě dochází k  omezení jednoho ze základních lidských práv, práva na ochranu 

vlastnictví.257 Je zřejmé, že dobrá víra nebude dána, pokud nabyvatel ví o tom, že převodce 

není vlastníkem, nicméně literatura se shoduje v tom, že dobrá víra bude vyloučena už i v 

případě lehké nedbalosti nabyvatele.
258 

K naplnění požadavku dobré víry je třeba 

posuzovat, zda nabyvatel zachoval obvyklou míru opatrnosti, a jestli je tedy jeho omyl 

omluvitelný.259 A. Thöndel přiléhavě uvádí, že je od nabyvatele vyžadována „jistá nutná 

míra podezíravosti.”260 
Ta bude vždy záviset na okolnostech daného případu.  

 Je zřejmé, že škodí vědomost o okolnostech, které důvodně zpochybňují 

oprávnění převodce. Otázkou ale je do jaké míry má nabyvatel povinnost aktivně 

prověřovat existenci takových okolností. Judikatura k § 446 ObchZ, která bude 

principiálně aplikovatelná i dnes, dovozovala, že nabyvatel by měl využít „všechny 

dostupné prostředky k tomu, aby se přesvědčil, že prodávající je skutečně oprávněn převést 

                                                 
254 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1493/2001 ze dne 13. 9. 2001. 
255 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 370. 
256 § 1099 ObčZ. Na problémy související s konsenzuálním principem upozorňuje A. Thöndel, viz 

THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří,  DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 307. 
257 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 112/01 ze dne 28. 8. 2001. 
258 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 308; DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: 
SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2013, s. 371. 
259 Rozsudek nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2190/2000 ze dne 11. 7. 2002; usnesení Nejvyššího soudu sp. 

zn. 22 Cdo 877/2009 ze dne 26. 1. 2011. K tomu je třeba vycházet ze ,,standardu“ osoby průměrného rozumu 

jednající s běžnou péčí a opatrností ve smyslu § 4 odst. 1 ObčZ. 
260 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří,  DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 308. 



 
 

52 
 

vlastnictví k předmětné věci”.
261 Mezi takové prostředky patří například prověření osoby 

prodávajícího či dokladu o předchozím nabytí prodávaného zboží.
262 Tato povinnost by se 

ale neměla uplatňovat zcela automaticky, ale především tam, kde se vyskytnou 

nestandardní okolnosti způsobilé vyvolat pochybnosti o oprávněnosti převodce.
263 V 

opačném případě by institut nabytí od neoprávněného ke kýžené jistotě a plynulosti 

obchodu příliš nepřispíval. 

 Pokud se tedy objeví skutečnosti zpochybňující existenci vlastnického práva či 

oprávnění převodce, měl by nabyvatel vyvinout i určitou přezkumnou aktivitu. Takovými 

faktory, při jejichž přítomnosti by měl nabyvatel zpozornět, bude například podezřele 

nízká kupní cena, ale i místo prodeje (např. na ulici, v zastavárnách apod.) a osoba 

prodávajícího (např. nezletilý nabízející zboží vysoké hodnoty či podnikatel prodávající 

zboží mimo svůj předmět podnikání). Pochybnosti může vyvolat i stav samotné věc, k níž 

má být vlastnické právo převáděno. Varovným signálem je, pokud věc nese známky násilí 

(rozbité okno u automobilu), chybí jí příslušenství (notebook bez napájecího kabelu) či 

doklady k ní. Zvýšené opatrnosti bude zásadně třeba u věcí použitých, zejména u ojetých 

automobilů. S odkazem na rakouskou judikaturu je možné dospět k závěru, že běžným 

požadavkem na nabyvatele bude nahlédnutí do technického průkazu vozidla,
264 případně i 

nahlédnutí do databáze kradených vozidel. 

 Naproti tomu v určitých situacích bude požadovaná míra přezkumné aktivity 

nabyvatele zpravidla (nevyskytnou-li se nestandardní okolnosti) minimální. Tak tomu bude 

například u koupi nového zboží v obchodě u zavedeného prodejce, při nabytí ve veřejné 

dražbě
265 či u věcí zapsaných ve veřejném seznamu, kdy bude o dobré víře zásadně svědčit 

skutečnost, že vlastnické právo převodce bylo v takovém veřejném seznamu zapsáno, a 

                                                 
261 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 44/2007 ze dne 12. 12. 2007. Též nález Ústavního soudu sp. 

zn. IV. ÚS 112/01 ze dne 28. srpna 2001. 
262 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2569/2010 ze dne 24. 10. 2012 
263 Jak vyplývá například z rozsudků Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2569/2010 ze dne 24. 10. 2012 a sp. 
zn. 23 Cdo 1774/2011 ze dne 21. 5. 2013. Právní věta usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1204/2017 
ze dne 26. 4. 2017: ,,Jestliže kupující pořizoval nové vozidlo u autorizovaného prodejce, se kterým měl 

opakovanou osobní dobrou zkušenost, a který po dlouhou dobu bezproblémově působil na trhu prodeje 

vozidel, z veřejně dostupných informací neměl důvod pochybovat o poctivosti prodejce a ani jednání 

zaměstnankyně prodejce nezavdávalo pochybnost o existenci vlastnického práva k předmětnému vozidlu, 

nelze jí klást k tíži, že si nevyžádal doklady k předmětnému vozidlu osvědčující vlastnické právo prodejce.“  
264 Rozsudek Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr (OGH), sp. zn. 7 Ob 551/87, ze dne 16. 4. 1987: „Podle 
konstantní judikatury je věcí toho, kdo kupuje automobil, aby se přesvědčil nahlédnutím do technického 

průkazu vozidla o poctivé držbě jeho předchůdce.” 
265DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 371. 
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jeho existence byla tedy (i když v omezené míře
266

) přezkoumána orgánem veřejné moci. 

Specifiky požadavku dobré víry při nabývání věcí zapsaných do veřejného seznamu od 

knihovního vlastníka se blíže zabývá kapitola 5.2.4.  

 Nejvyšší soud také formuloval, že zásadně není možné investigativní povinnost 

rozšiřovat i na prověřování nabývacích titulů předchůdců převodce: „V obchodních 

vztazích by nebylo reálné po každém podnikateli požadovat prověření celé „historie“ 

takové věci, která není vedena v žádné dostupné evidenci a jež byla navíc opakovaně 

zcizena. Opačný výklad by nepochybně znamenal popření smyslu ustanovení § 446 

ObchZ.”
267 Obdobně i pro věci nemovité (zapsané ve veřejném seznamu): „Žádným 

právním předpisem totiž není kupujícímu uložena povinnost zabývat se okolnostmi v 

souvislosti s předchozími tzv. nabývacími tituly a zkoumat, zda předchozí majetkové 

transakce týkající se téhož imobilního předmětu byly standardní či nějak neobvyklé.”
268 

Pokud se okolnosti zpochybňující vlastnické právo některého z předchůdců vyskytnou, 

nemůže je nabyvatel ignorovat a v zájmu naplnění požadavku dobré víry je má prověřit. 

 Všeobecně platná kritéria pro existenci dobré víry s ohledem na požadavek běžné 

opatrnosti zakotvený v § 4 odst. 1 ObčZ je tedy obtížné formulovat. Lze shrnout, že v 

rámci běžné opatrnosti by nabyvatel měl být schopen zjistit, zda se v daném případě 

nevyskytují některé z výše uvedených varovných signálů (např. nízká cena, místo prodeje, 

typ věci, zda ji má prodávající u sebe atd.). Pokud ano, je vyžadována další, hlubší, 

přezkumná aktivita nabyvatele.
269 Nabyvatel musí podniknout kroky, které rozumně 

vyvrátí jeho pochybnosti. V opačném případě jedná nedbale. 

                                                 
266 K nabytí vlastnického práva může dojít i bez vkladu do katastru nemovitostí, například vydržením. 

Zároveň platí, že katastrální úřad přezkoumává listiny, na jejichž podkladě má být právo do katastru 

nemovitostí vloženo, pouze z hledisek vymezených v § 17 KatZ. 
267 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 44/2007 ze dne 12. 12. 2007. 
268 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 792/2013 ze dne 29. 5. 2013.  
269 Tímto přístupem se řídil Okresního soudu ve Zlíně v rozsudku sp. zn. 6 C 198/2015 ze dne 31. 8. 2016: 

„Jestliže však nabyvatel učiní běžné kroky k ověření oprávnění převést vlastnické právo (tedy zejména, že 

převodce má věc v držbě, že není prodáváno za neobvykle nízkou cenu, že převodce má k vozidlu doklady, v 

nichž nejsou údaje, které by vzbuzovaly pochybnost o jeho vlastnickém právu, a ověření, zda tyto doklady 

patří k předmětné věci podle viditelných ověřovacích znaků, případně dotaz na převodce ohledně způsobu 

nabytí vlastnického práva, či zda bylo kontrolováno, že věc není v pátrání) a v rámci tohoto ověření 

nevznikne jakákoliv reálná pochybnost, že by převodce nebyl oprávněn vlastnické právo převést, je dobrá 

víra podle přesvědčení soudu dána. [...] Jestliže nějaká z okolností je způsobilá přesvědčení reálně narušit, je 

k naplnění požadavku dobré víry vyžadována další aktivita k vyvrácení pochybností, tedy je na nabyvateli, 

aby pochybnosti vyvrátil detailnějším prověřováním (například pátráním po předcházejících převodních 

titulech či využitím komerčních služeb k ověření historie věci). Jinými slovy, v případě pochybností lze 

vyžadovat po nabyvateli výraznější přezkumnou a pátrací aktivitu. Za situace, kdy ovšem nejsou po běžných 

prověřovacích úkonech pochybnosti o oprávnění převodce, nelze vyšší míru investigativní činnosti nabyvatele 

požadovat, neboť takový požadavek by významně narušoval řádnou realizaci běžného obchodního styku.” 
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 Dobrá víra je vyžadována v okamžiku, ke kterému by byl za standardních 

okolností (pokud by převodci náleželo vlastnické právo) převod dovršen, tj. zásadně 

účinností smlouvy,270 a u nemovitostí evidovaných v katastru pak podle § 984 ObčZ k 

okamžiku podání návrhu na zápis. Je otázkou, jaký efekt má ztráta dobré víry nabyvatele 

krátce po dokončení právního jednání (resp. podání návrhu na vklad práva do veřejného 

seznamu). A. Thöndel zastává názor, že v takovém případě nabyvateli přiznat dobrou víru 

nelze.271 Naproti tomu E. Dobrovolná s odkazem na rakouskou judikaturu272 uvádí, že 

ztráta dobré víry po dokončení převodu není relevantní a nabytí vlastnického práva 

nebrání.273  

 Ačkoliv se může zdát nespravedlivé, aby byla chráněna osoba, která brzy po 

získání věci dobrou víru ztratila, přikláním se spíše k druhému z uvedených názorů. Při 

nabytí od neoprávněného dochází ke vzniku vlastnického práva na straně nabyvatele 

okamžitě splněním podmínek. Tímto „okamžikem” má být dovršení převodního jednání. 

Pokud by pozdější zlá víra škodila, znamenalo by to buď, že se tento „okamžik”, ke 

kterému splnění podmínek posuzujeme odkládá na neurčitý, obtížně určitelný, časový 

moment, který už nebude možné považovat za „krátkou dobu” po dokončení jednání. 

Anebo že se nabyvatel v moment dokončení převodu stane vlastníkem a následně pro 

ztrátu dobré víry vlastnické právo pozbude. Obě řešení se mi jeví jako nepraktická. První 

vnáší do nabytí od neoprávněného nejistotu a zavádí v podstatě požadavek určitého 

časového trvání poctivé a řádné držby, než může dojít k nabytí vlastnického práva. Takto 

je ale konstruováno vydržení. Druhé řešení by zase zbavovalo (již) vlastníka jeho 

vlastnického práva na základě pozdější ztráty dobré víry, čímž  by podle mého názoru 

docházelo k relativizaci vlastnického práva. 

 Za účinností ObčZ 1964 bylo zřejmé, že dobrou víru dokazuje nabyvatel.
274 Dnes 

je rozložení důkazního břemene o něco komplikovanější. ObčZ dobrou víru obecně 

                                                 
270 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 371. 
271 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 308. 
272 Rozsudek Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr (OGH), sp. zn.  7 Ob 597/76, ze dne 24. 6. 1976. 
273 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 371. 
274 Viz např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 112/01 ze dne 28. 8. 2001; též rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 31 Cdo 3177/2005 ze dne 30. 1. 2008: „Nezakotvuje-li příslušná úprava, v níž má dobrá víra 

konkrétní osoby právní význam, domněnku, že taková osoba je ohledně existence určitých skutečností v dobré 

víře, stíhá povinnost důkazní (a posléze i břemeno důkazní) o této dobré víře osobu, které je dobrá víra – v 
rovině právní – ku prospěchu. Proto [....], nese procesní odpovědnost za nesplnění povinnosti tvrzení a 

důkazní povinnosti ohledně své dobré víry při uzavření kupní smlouvy žalovaný pozdější nabyvatel.” 
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presumuje v § 7, dále se dle § 994 presumuje i poctivá držba. Úprava § 1111, kde je 

stanoveno, že při tomto způsobu nabývání od neoprávněného (tj. nabývání vlastnického 

práva k věcem movitým mimo privilegované případy dle § 1109 a § 1110 ObčZ) musí 

nabyvatel prokázat svou dobrou víru, a contrario potvrzuje, že v ostatních případech dobrá 

víra být dokazována nemusí. Je zřejmé, že nabyvatel bude muset prokazovat, jakým 

způsobem (na základě jakého titulu) k nabytí došlo. Někteří autoři dovozují, že by měl 

nabyvatel prokazovat i okolnosti nabytí vlastnického práva:  

„Nabyvatel by však dle našeho názoru měl také prokazovat okolnosti, za kterých 

nabyl vlastnické právo. Je to právě on, kdo má k podání důkazu o existenci své 

dobré víry nejblíže. Nelze ukládat vlastníkovi, aby dokazoval skutečnosti, které se 

odehrály ve vztahu mezi převodcem a nabyvatelem. Nabyvatel je také tím 

subjektem, který z ustanovení o nabytí od neoprávněného a ze vztahu mezi 

vlastníkem, neoprávněným převodcem a jím samým jednoznačně profituje. Jistě 

tak není nepřiměřeným uložit mu důkazní břemeno, zvláště za situace, kdy nabytí 

od neoprávněného by mělo být spíše výjimkou ze zásady ochrany vlastnického 

práva.”
275 

Takový přístup podle mého názoru odpovídá požadavku spravedlnosti. 

3.3.  Úplatnost 
 Požadavek, aby dobrověrný nabyvatel získal věc za určitou protihodnotu vychází 

z principu poměřování zájmů „nevinného” vlastníka a „nevinného” nabyvatele. Získá-li 

někdo věc od nevlastníka za úplatu, má z takového jednání jak prospěch (jeho majetek se 

zvětšuje o danou věc), tak i nese určité náklady (jeho majetek se zmenšuje o kupní cenu). 

Původnímu vlastníku však vznikají pouze náklady (pomineme-li možnost náhrady škody 

od neoprávněného převodce).  Za takových okolností bude vždy jednomu z těchto 

„nevinných” subjektů způsobena újma, ať už se zákonodárce rozhodne dát přednost 

ochraně dobré víry nabyvatele, anebo ochraně vlastnického práva (původního) vlastníka a 

zásadě nemo plus iuris. Jeden z nich bude totiž muset věc vydat druhému. 

 Naproti tomu, pokud nabyvatel získává věc bezúplatně, získává z dané situace 

výhradně prospěch. Původnímu vlastníkovi však stejně jako v prvním případě vzniká 

                                                 
275 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 372. Shodně též LAVICKÝ, Petr. Význam domněnky 

dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním. Právní rozhledy. 2017, č. 13-14, s. 
464-470.  
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škoda. V této situaci je již hůře ospravedlnitelné poskytnout ochranu dobrověrnému 

nabyvateli, protože jemu v případě povinnosti věc vrátit vlastníkovi újma v podstatě 

nevzniká. Jak uvádí P. Tégl: „Nabyvateli totiž nesvědčí žádný zvláštní důvod ochrany, 

neboť při bezúplatném nabytí nepodstupuje jakékoli hospodářské riziko, které by 

odůvodňovalo zvláštní přístup k němu. To, že se proti poctivému nabyvateli skutečný 

vlastník dovolá ochrany (např. prostřednictvím vindikace), nemůže žalovanému přivodit 

žádnou újmu. Vydá-li totiž poctivý nabyvatel vlastníkovi věc, ocitne se v právním a 

hospodářském postavení, v jakém byl před uzavřením smlouvy (nikoli v postavení 

horším).”
276 

 Úplatnost nevyžaduje nutně peněžní plnění, může se jednat o jakékoli protiplnění 

majetkové hodnoty. V úvahu tak přichází poskytnutí věci (směna), služby, ale i například 

odpuštění dluhu.  

 Český zákonodárce přistoupil k řešení, podle kterého je možné poskytnout 

dobrověrnému nabyvateli ochranu i v případě nabytí bezúplatného. Podmínka úplatnosti je 

obsažena pouze v § 984 ObčZ týkajícího se věcí zapsaných do veřejného seznamu a při 

nabytí od někoho, komu vlastník věc svěřil podle § 1109 písm. c) ObčZ. Nicméně až na 

případy dle písm. b) a d), tj. od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci 

běžného obchodního styku (např. mobilní telefon zdarma při nákupu notebooku)277 a od 

neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, si lze bezúplatné nabytí 

privilegovanými způsoby podle § 1109 ObčZ představit jen velice těžko. Naproti tomu 

obecná klauzule (§ 1111 ObčZ) pokrývá i bezúplatné právní jednání. Úprava nabytí 

použitých movitých věcí od podnikatele dle § 1110 ObčZ není zcela jasná, někteří autoři 

však dovozují, že použité movité věci lze od podnikatele nabýt pouze úplatně.
278 Touto 

otázkou se blíže zabývá kapitola 4.2. 

 Bylo by zřejmě spravedlivé klást při bezúplatném zcizení větší nároky na dobrou 

víru nabyvatele. Obecně platí, že nízká cena by měla nabyvatele varovat a může 

                                                 
276 TÉGL, Petr. Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných 

seznamů v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 1, s. 30. 
277 F. Rouček uváděl jako příklad novoroční dar od podnikatele (tehdejší terminologií živnostníka). 

ROUČEK, František, Jaromír SEDLÁČEK a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2, (§§ 285 až 530). Repr. pův. 

vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 539-540. 
278 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 368: „ObčZ obecně nestanoví podmínku úplatnosti 
nabývacího titulu. Musí být splněna pouze v případě, že nabyvatel nabude věc od někoho, komu vlastník věc 

svěřil [§ 1109 písm. c)], a v případě nabytí použitých věcí od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti 

s takovými věcmi v rámci běžného obchodního styku obchoduje (§ 1110).” 
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zpochybňovat jeho dobrou víru. Tím spíše tomu tak musí být, pokud je věc nabízena 

zdarma.  

 Otázkou je, jak posoudit případy nepřiměřeně nízké ceny (za předpokladu splnění 

podmínky dobré víry). Někteří autoři se zabývali hypotetickou situací, kdy by věc byla 

prodávána za čtvrtinu skutečné ceny, a shodli se, že v takovém případě je v první řadě 

třeba posoudit, zda se nejedná o dissimulované právní jednání, kdy měly strany v úmyslu 

obejít zákon.279 V takovém případě by bylo zřejmě třeba právní jednání posoudit jako 

smlouvu darovací a podmínka úplatnosti by splněna nebyla. Dle P. Tégla se o bezplatný 

převod bude jednat tehdy, pokud „neekvivalence obou plnění je natolik zásadní, že lze 

dovodit úmysl převodce převáděnou věc darovat (byť takový úmysl ve skutečnosti vůbec 

neexistoval, resp. existovat nemusel)”.
280 Jedná se tedy o hodnocení objektivní. Je zřejmé, 

že obecně aplikovatelnou hranici bezúplatného a úplatného nabytí není možné stanovit a 

bude nutné hodnotit každý případ individuálně.  

 Na závěr je vhodné pozastavit se nad otázkou, zda bude splněn požadavek 

úplatnosti, pokud bude stanovena ve smlouvě, ale ke skutečnému zaplacení nedojde. E. 

Dobrovolná dospívá k závěru, že skutečné zaplacení kupní ceny není podmínkou nabytí od 

neoprávněného, protože není ani podmínkou převodu vlastnického práva od skutečného 

vlastníka.281 Tomu však lze oponovat tím, že u nabytí od neoprávněného slouží poskytnutí 

úplaty nabyvatelem jako důležitý faktor pro rozhodnutí zákonodárce, že bude chráněn 

dobrověrný nabyvatel na úkor vlastníka, a to s ohledem na výše rozepsané úvahy o újmě, 

kterou v různých případech tyto subjekty utrpí. Pokud nabyvatel kupní cenu ve skutečnosti 

neuhradí, nenese „náklady”, které ospravedlňují poskytnutí zákonné ochrany. Z tohoto 

úhlu pohledu by tedy podmínkou nabytí a okamžikem nabytí od neoprávněného by tedy 

mělo být skutečné poskytnutí úplaty.  

 Problematickým aspektem takového přístupu je, že se tím odsouvá okamžik 

nabytí vlastnického práva z momentu dokončení právního jednání (případně zápisu do 

veřejného seznamu) na moment splnění podmínky poskytnutí úplaty. To může vést k 

nepraktickým důsledkům například, pokud protiplnění spočívá v poskytování služeb po 

                                                 
279 Tamtéž, s. 369; TÉGL, Petr. Některé teoretické problémy nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 
2009, č. 10, s. 351. 
280 TÉGL, Petr. Některé teoretické problémy nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2009, č. 10, s. 

352. 
281 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 369. 
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dobu delšího časového období. Rozhodující bude, jak se k problematice postaví budoucí 

judikatura vyšších soudů. 
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4. Nabytí věci neevidované ve veřejném seznamu od neoprávněného 

Tato kapitola se věnuje úpravě nabytí od neoprávněného obsažené v ustanoveních 

§ 1109 až 1113 ObčZ. Název této podkapitoly je určitým zjednodušením, protože zatímco 

§ 1109 totiž hovoří o věcech nezapsaných do veřejného seznamu, §§ 1110 až 1112 se týkají 

věcí movitých.  

Ačkoliv zpravidla platí, že věci movité jsou zároveň věcmi nezapsanými do 

veřejného seznamu a naopak, že věci nemovité jsou věcmi zapsanými do veřejného 

seznamu, neplatí to vždy. Tak například letadla či patenty se řadí mezi věci movité, ale 

zapisované do veřejného seznamu.
282 Naproti tomu některé nemovitosti, například drobné 

stavby, do katastru nemovitostí (jako jednoho z veřejných seznamů) zapisované nejsou.
283 

Je tedy zřejmé, že úprava dle § 984 a násl. ObčZ týkající se  věcí evidovaných ve 

veřejných seznamech a úprava dle § 1109 a násl. ObčZ se částečně překrývají. 

Principiálně nic nebrání tomu, aby se ustanovení § 1109 aplikovalo na věci 

nemovité nezapsané do veřejného seznamu, tedy například drobné stavby (nebudou-li 

součástí pozemku). Dobře představitelné je to zejména u písmene c), tedy nabytí od 

neoprávněného dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno, či u nabytí ve veřejné dražbě podle 

písmene a) § 1109 ObčZ. 

Úprava § 984 a násl. se vztahuje i na věci movité zapsané do veřejného seznamu. 

Stejně tak principiálně i §§ 1110 a 1111. Lze si klást otázku, která úprava má povahu lex 

specialis. Jako správnější závěr se mi jeví, že úprava § 984 a násl. působí jako úprava 

speciální a v případě konfliktu se bude aplikovat přednostně. O tom svědčí i skutečnost, že 

Nejvyšší soud se v souvislosti s nabytím movité věci (automobilu) od podnikatele zabýval 

otázkou, zda je registr vozidel veřejným seznamem. Dospěl k závěru, že není, protože není 

splněna podmínka veřejné přístupnosti, a aplikoval tedy na případ § 1109 odst. b) ObčZ.284  

U movitých věcí zapsaných do veřejného seznamu nebude zřejmě přicházet 

v úvahu dobrá víra, pokud převodcem nebude osoba v něm zapsaná jako vlastník (případně 

pokud se nebude jednat o osobu odvozující od knihovního vlastníka oprávnění věc 

převést). V takovém případě je totiž dobrá víra vyloučena úpravou § 980 odst. 1 ObčZ, 

podle které platí, že je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho 

                                                 
282 Letecký rejstřík dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů; rejstřík 

průmyslových vzorů dle zákona č. 527/1190 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších 

předpisů. Další příklady veřejných seznamů uvádí Spáčil a Vrzalová v komentáři k občanskému zákoníku - 
viz SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 10. 
283 Viz zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, § 3 odst. 1 písm. c).  
284 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.  zn. 22 Cdo 5330/2015 ze dne 20. 9. 2017. 
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neznalost zapsaného údaje. Nelze si tedy podle mého názoru představit situaci, kdy by u 

věci movité zapsané do veřejného seznamu připadalo v úvahu nabytí na základě § 1111 

ObčZ, aniž by zároveň byly splněny podmínky § 984 ObčZ. Domnívám se proto, že 

§ 1111 není v praxi možné aplikovat na věci movité, které jsou zapisovány do veřejného 

seznamu. 

Vyvstává otázka, zda je možné ustanovení o nabytí od neoprávněného vzhledem 

k širokému pojetí věci v ObčZ,
285 zahrnující i práva, vztáhnout i na pohledávky. Objevily 

se názory, že ano.
286 Jako vhodnější se však jeví dát za pravdu závěrům opačným, které 

představují E. Dobrovolná a A. Thöndel.
287 Tito autoři shodně odkazují na § 979 ObčZ, 

podle kterého se ustanovení o věcných právech (kam patří i úprava nabytí od 

neoprávněného) použijí na práva pouze potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze 

zákona něco jiného. Jak dále rozepisuje E. Dobrovolná, dispozice s pohledávkou jsou 

upraveny v ustanoveních o závazcích (§ 1879 a násl. o postoupení pohledávky), přičemž 

rakouská judikatura288 dovodila, že zde nelze analogicky aplikovat ustanovení o věcných 

právech.289  

Dále se vynořily úvahy, zda je nově na rozdíl od předcházející právní úpravy v ObchZ 

možné nabýt od neoprávněného obchodní podíl.
290 Ve vztahu k § 446 ObchZ Nejvyšší 

soud zaujal stanovisko, že na jeho základě není nabytí obchodního podílu možné.
291 

Hlavním argumentem přitom bylo, že ustanovení § 446 ObchZ, které umožňovalo nabytí 

,,zboží“ od neoprávněného, představuje výjimku ze zásady nemo plus iuris a výjimky není 

možné vykládat extenzivně. Vzhledem k současné definici věci a formulaci § 1109 a násl. 

                                                 
285 ObčZ, § 489: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí.” 
286 VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. 
Právní rozhledy. 2014, č. 2, s. 45; BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Nabytí vlastnického práva k movité věci od 

neoprávněného podle německé právní úpravy a návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2009, č. 7, s. 

246. 
287 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 367; THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, 

Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2014, s. 307. 
288 Rozsudek Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr (OGH), sp. zn.  5 Ob 12/68, ze dne 7. 2. 1968. 
289 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 367. 
290 VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 2, s. 45; DOSOUDILOVÁ, Petra. O nabytí podílu v dobré víře od 

nevlastníka. Patria [online]. 28.2.2019 [cit. 2019-06-13]. Dostupné z: 
https://www.patria.cz/pravo/4068200/o-nabyti-podilu-v-dobre-vire-od-nevlastnika.html.  
291 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2287/2008 ze dne 23. 9. 2008. 

https://www.patria.cz/pravo/4068200/o-nabyti-podilu-v-dobre-vire-od-nevlastnika.html
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však nabytí obchodního podílu od neoprávněného zřejmě vyloučeno není.
292 Je vhodné 

upřesnit, že obchodní rejstřík není veřejným seznamem, ale veřejným rejstříkem.
293 Pojem 

veřejný rejstřík používá ObčZ pro evidenci osob a veřejný seznam pro evidenci věcí, a to 

bez ohledu na název příslušné evidence.294  Úprava nabytí od neoprávněného podle § 984 a 

násl. by zde tedy neměla být aplikovatelná. 

4.1.   Privilegované způsoby nabytí od neoprávněného dle § 1109 ObčZ 

Zákonodárce do § 1109 ObčZ zakotvil, že „ vlastníkem věc se stane ten, kdo získal 

věc, která není zapsána ve veřejném seznamu a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré 

víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu, pokud k 

nabytí došlo a) ve veřejné dražbě, b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v 

rámci běžného obchodního styku, c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil, d) od 

neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, e) při obchodu s investičním 

nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenými na doručitele, nebo f) při obchodu 

na komoditní burze.” 

Obecně lze shrnout, že se jedná o taxativně vymezené případy, kdy lze zásadně 

předpokládat dobrou víru nabyvatele a kdy je třeba zvláště chránit jeho legitimní očekávání 

stejně jaké právní jistotu ve vlastnických vztazích. Lze ocenit přístup zákonodárce, který 

tuto úpravu přehledně zahrnul do jednoho ustanovení, na rozdíl od stavu před rekodifikací. 

Zároveň oproti úpravě dle § 446 ObchZ je možnost nabytí od neoprávněného podle písm. 

b) rozšířena i na spotřebitele. Do zákona se také vrací tradiční možnost nabytí od osoby, 

které věc svěřil vlastník, kterou české právo znalo od dob OZO až do vstupu v účinnost 

ObčZ 1964. 

Podmínkami nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle § 1109 ObčZ jsou:  

(i) dobrá víra nabyvatele, která se předpokládá (viz § 7 ObčZ a a contrario § 1111 

ObčZ); 

(ii) řádný titul; 

(iii) věc není zapsána do veřejného seznamu; 

(iv) k nabytí došlo jedním ze způsobů dle písm. a) a f). 

                                                 
292 Například v rakouském právu je ale nabytí obchodního podílu od neoprávněného vyloučeno. Viz 

Rozsudek Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr (OGH), sp. zn.  4 Ob 588/71, ze dne 9. 7. 1971. Přístup 

rakouského práva rozebírá E. Dobrovolná: DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od 
neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní rozhledy. 2013, č. 10, s. 348-354. 
293 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 

předpisů. 
294 Důvodová zpráva k § 980 ObčZ. 
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 Podmínky dobré víry a řádného titulu byly rozebrány v kapitole 3. Veřejnými 

seznamy jsou například katastr nemovitostí, letecký rejstřík, plavební rejstřík, rejstřík 

ochranných známek, patentový rejstřík a další.295 Mezi veřejné seznamy naopak nepatří 

registr vozidel296 a rejstřík zástav
297

. Z toho vyplývá, že podle § 1109 je možné nabýt od 

neoprávněného nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí (drobné stavby)298, ale 

naopak není takto možné nabýt například letadlo zapsané v leteckém rejstříku. 

 Úplatnost je podmínkou výslovně pouze u nabytí od někoho, komu vlastník věc 

svěřil podle písm. c). Nicméně až na nabytí od neoprávněného dědice dle písm. d) a v 

řídkých případech od podnikatele dle písm. b), předpokládají ostatní nabývací způsoby 

úplatnost implicitně. 

 Je třeba zdůraznit, že za splnění podmínek § 1109 ObčZ je možné nabýt vlastnické 

právo od neoprávněného i k věcem ztraceným, kradeným a jiným způsobem odňatým 

vlastníkovi. Původní vlastník přitom nemá právo takové věci vindikovat.
299 Jeho jedinou 

možností je prokázat nedostatek dobré víry nabyvatele či nenaplnění podmínek příslušné 

privilegované skutkové podstaty dle § 1109 ObčZ, anebo se obrátit na neoprávněného 

převodce s nárokem na náhradu škody. 

4.1.1.  Nabytí ve veřejné dražbě 

Zde je patrná snaha chránit legitimní očekávání a právní jistotu účastníků veřejných 

dražeb. Ti oprávněně předpokládají, že vzhledem k tomu, že dražba je podle zákona o 

veřejných dražbách prováděna držitelem příslušné koncese,
300 neleží na nich břemeno 

ověřování relevantních právních skutečností včetně vlastnického práva k předmětu dražby, 

a očekávají, že se na vlastnické právo nabyté ve veřejné dražbě budou moci spolehnout.  

K nabytí vlastnického práva dochází příklepem licitátora za podmínky zaplacení 

kupní ceny.301 Podmínkou je, aby se jednalo o dražbu řádně vykonanou a platnou.
302 

Ačkoliv zde zřejmě budou kladeny nižší nároky na dobrou víru nabyvatele, i přesto tento 

                                                 
295 SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 10. 
296 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.  zn. 22 Cdo 5330/2015 ze dne 20. 9. 2017. 
297 TÉGL, Petr. Vybrané problémy spojené s principem publicity veřejného seznamu a rejstříku zástav. 

Právní prostor [online]. 2018 [cit. 2019-05-30]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-
pravo/vybrane-problemy-spojene-s-principem-publicity-verejneho-seznamu-a-rejstriku-zastav.  
298 Viz KatZ, § 3 odst. 1 písm. c). 
299 Na rozdíl od případů nabytí od neoprávněného dle § 1110 a 1111 ObčZ. 
300 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1. 
301 Viz zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, § 30 a § 53. 
302 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 309. 
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předpoklad musí být splněn. Jak rozebral V. Knapp, rakouská judikatura dovodila, že 

nabyvatel nebude v dobré víře, pokud povinný při dražbě tvrdí, že mu věc nepatří.
303 

E. Dobrovolná upozorňuje, že ze zákonné formulace není zcela jasné, zda 

ustanovení směřuje pouze na veřejné dražby uskutečněné podle zákona o veřejných 

dražbách, nebo též na dražby v rámci výkonu rozhodnutí dle OSŘ a exekučního řádu 

EŘ.304 Stejně jako A. Hradil se přikláním k závěru, že jsou zde myšleny pouze dražby dle 

zákona o veřejných dražbách, protože ustanovení § 1113 mezi výše uvedenými typy 

dražeb rozlišuje.
305 Nicméně i podle OSŘ a EŘ dochází při dražbě k nabytí vlastnického 

práva, i pokud povinný nebyl vlastníkem.306  

Úprava se týká jak dražeb nedobrovolných, tak i dobrovolných v režimu zákona o 

veřejných dražbách. Nevztahuje se ale na dražby soukromé, jako jsou například 

internetové aukce na stránkách e-Bay nebo Aukro.307 Na ty podle okolností může dopadat 

§ 1109 písm. b) či c), případně § 1111 ObčZ. 

4.1.2. Nabytí od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti  

 Osobu podnikatele vymezuje ObčZ v §§ 420 a 421. Je vhodné zdůraznit, že na 

rozdíl od úpravy dle ObchZ nabyvatel podnikatelem být nemusí, v tomto postavení musí 

vystupovat pouze neoprávněný převodce. Ustanovení se však nevztahuje na nabytí od 

podnikatele v jakékoliv situaci, ale pouze v rámci výkonu skutečné provozní činnosti 

podnikatele.308 Z judikatury k ObchZ lze dovodit, že o podnikatelskou činnost v rámci 

běžného obchodního styku se bude zpravidla jednat tehdy, pokud jednání bude spadat pod 

předmět podnikatelské činnosti subjektu.
309  

 Nejvyšší soud nicméně uvedl, že „nelze výklad pojmu „běžná obchodní činnost“ 

[...] ztotožňovat (jen) s předmětem podnikatelské činnosti zapsaným [...] v obchodním 

rejstříku, když není pochyb o tom, že při výkonu předmětu podnikatelské činnosti 

                                                 
303 KNAPP, Viktor. Nejvyšší soudní dvůr (OGH) ze dne 13. 11. 1979, sp. zn. 5 Ob 630/79. Právní rozhledy, 
Praha: C. H. Beck. 1996, č. 9, s. 424. 
304 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 372. 
305 HRADIL, Aleš. Nabytí od neoprávněného. Praha, 2014. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta, Katedra občanského práva, datum obhajoby: 25. 9. 2014. 
306 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 372. 
307 Tamtéž, s. 372. Podobně těž THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, 

Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 309. 
308 THÖNDEL, Alexandr. § 1109. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 310. 
309 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 613/2005 ze dne 29. 5. 2007. 
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podnikatelé vstupují i do závazkových vztahů, které jsou pro výkon předmětu činnosti 

nezbytné a které současně nelze podřadit pod předmět podnikání zapsaný v obchodním 

rejstříku”.
310 Ustanovení § 1109 písm. b) bude tedy zřejmě zahrnovat i majetkové 

dispozice, které mají přímý vztah k předmětu podnikání.  

O problematice nabývání použitých movitých věcí od podnikatele bude pojednáno 

v dalším textu k § 1110 ObčZ, v části 4.2 

4.1.3. Nabytí  za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil 

 Jedná se o tradiční úpravu, známou už v OZO a vycházející z německého principu 

„svou důvěru hledej tam, kde jsi ji zanechal”, který je popsán v kapitole 2.1. Vlastník, 

který mylně důvěřoval nesprávné osobě, má proti této osobě nárok na náhradu škody podle 

§ 2894 a násl., zatímco dobrověrný nabyvatel je chráněn. Je zde výslovně zakotven 

požadavek úplatnosti. 

 Pojem „svěřená věc” vyvolává určité otázky. Z principu se má jednat o věci, které 

vlastník dané osobě dobrovolně předal. Typicky se bude jednat o osoby jako jsou nájemci, 

uschovatelé či zástavní věřitelé.
311 Neoprávněným převodcem dle tohoto ustanovení je i 

například podnájemce, tedy někdo, komu byla věc svěřena osobou, jíž věc svěřil přímo 

vlastník.312  

 Podle P. Tégla s J. Zajícem „svěření” nemusí být nutně právním jednáním a tito 

autoři dovozují, že pod svěření je třeba podřadit i případy, kdy vlastník věc osobě předá na 

základě neplatného právního jednání (pokud zde ovšem nebude nedostatek vůle).
313 Řadí 

sem i předání věci, pokud následně došlo k odstoupení od smlouvy. Tato úvaha má svou 

logiku, i takové věci byly dobrovolně odevzdané jejich vlastníkem. Pokud je svěřením 

odevzdání detentorovi, tím spíše by jím mělo být i předání někomu, koho sám vlastník 

považuje za nového vlastníka. Jednotícím prvkem je, že věc dal zkrátka sám vlastník 

dobrovolně „z ruky”. Tímto výkladem by byla poskytována široká ochrana nabyvatelům v 

dříve častých případech, kdy převodce získal věc na základě neplatné smlouvy, aniž si její 

strany byly této neplatnosti vědomy.  

                                                 
310 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 753/2009 ze dne 30. 6. 2010. 
311 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 373. 
312 Tamtéž, s. 360; TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako 

kritérium důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 

123. 
313 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 124. 
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 Komentářová literatura naopak případy jako předání a následné odstoupení od 

smlouvy zařazuje pod obecnou klauzuli a nikoli pod § 1109 písm. c).314 Gramatickým 

výkladem lze podle mě dospět spíše k posledně uvedenému závěru. Zákonodárce nepoužil 

pojem „předal” či „odevzdal”, ale „svěřil”, který evokuje, že dotyčný měl věc opatrovat, 

hlídat či spravovat pro vlastníka.  

 Nebude sporu o tom, že věc kradenou či získanou za pomoci fyzického donucení 

či výhružek není možné považovat za věc svěřenou. Mnohem složitější je ale posouzení 

věci na vlastníku podvodně vylákané. Zatímco prvorepubliková judikatura dovodila, že 

takové věci nelze považovat za svěřené,
315 dnes někteří autoři dospívají k názoru 

opačnému.
316 Jak uvádí P. Tégl a J. Zajíc: „ani úmyslné uvedení v omyl nemůže vyloučit 

závěr o dobrovolnosti svěření věci – vlastníkova vůle je svobodná, byť se utvářela na 

základě nesprávné představy”.
317 Otázkou je, zda takové prolomení ochrany vlastnického 

práva lze považovat za ospravedlnitelné. Takové jednání totiž může být úmyslným 

trestným činem, přičemž § 1111 umožňuje věci odňaté vlastníkovi v důsledku jednání 

povahy úmyslného trestného činu vindikovat. Pokud by ale byly považovány za věc 

svěřenou a byly tedy nabývány v režimu § 1109, které má oproti § 1111 povahu lex 

specialis, vlastník by toto právo neměl. 

4.1.4. Nabytí od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno 

 Na tomto místě současná úprava navazuje na úpravu v ObčZ 1964, až na 

terminologickou úpravu, kdy ObčZ 1964 hovořil o „nepravém” dědici.
318 Neoprávněným 

dědicem se rozumí „osoba, která podle rozhodnutí soudu o dědictví nabyla majetek 

zůstavitele, ačkoli jej neměla nabýt buď vůbec, nebo ne v takovém rozsahu, v jakém jej 

nabyla.”
319 Jak upozorňuje A. Thöndel, ustanovení se vztahuje pouze na dědice a ne tedy 

                                                 
314 THÖNDEL, Alexandr. § 1111. In: ŠVESTKA, Jiří,  DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 316; DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: 
SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2013, s. 381. 
315 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv I 719/31 ze dne 28. 5. 1931. 
316 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 373; TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc 

opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od 

neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 124. 
317 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 124. 
318 Viz ObčZ 1964, § 486. 
319 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2264/2009 ze dne 15. 3. 2011.  
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na odkazovníka či pododkazovníka.
320 Důležitou podmínkou je také to, že dědictví již v 

době právního jednání, na jehož základě má dojít k nabytí od neoprávněného, bylo dědici 

potvrzeno.321  

 Ztotožňuji se s názorem E. Dobrovolné, že míra požadované dobré víry by zde 

měla být spíše nižší, jelikož zde dochází k ingerenci státní moci a nabyvatel se zde 

legitimně spoléhá na správnost soudního rozhodnutí.322 Nevědomá nedbalost by zde tedy 

neměla dobrou víru vylučovat, protože ukládat nabyvateli investigativní povinnost by v 

tomto případě nebylo na místě.
323 

4.1.5. Nabytí při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou 
vystavenými na doručitele, nebo při obchodu na komoditní burze 

 Na tomto místě pouze ve stručnosti uvádím, že se jedná o případy nabytí, které jsou 

právním řádem poměrně podrobně regulovány. Zároveň se jedná o obchody, kde je třeba 

zvláště chránit jejich plynulost a právní jistotu účastníků. 

4.2.  Nabytí použité movité věci od podnikatele 

 Zákonodárce v § 1110 ObčZ
324 stanovil zvláštní režim pro případy, kdy se 

obchoduje s použitým zbožím (např. v autobazarech, zastavárnách, obchodech se 

starožitnostmi, antikvariátech, vetešnictvích apod.)
325  

Podle mého názoru se jedná o zvláštní případ nabývání od neoprávněného v režimu 

§ 1109 písm. b), přičemž smyslem úpravy je stanovit, že je-li takto od podnikatele 

získávána použitá věc movitá, je poskytována ochrana vlastníkovi, jemuž věc byla 

svémocně odňata nebo který ji pozbyl ztrátou. Vlastník má v tomto případě možnost ve 

lhůtě tří let od jejíco pozbytí věc vindikovat, což v jiných případech podle § 1109 ObčZ 

neplatí. Právo vlastníka vindikovat věc ztracenou či svémocně odňatou vychází z úvahy, že 

v takových případech je vhodnější poskytnout ochranu právě vlastníkovi, který o věc bez 

své vůle přišel, než jejímu poctivému držiteli. Na druhou stranu, někteří autoři upozorňují, 

                                                 
320 THÖNDEL, Alexandr. § 1111. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 310. 
321 Tamtéž. 
322 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 374. 
323 Tamtéž, s. 374. 
324 ObčZ, § 1110: „Získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc od podnikatele, který při své 

podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku obchoduje takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který 

prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly 

nejvýše tři roky.” 
325 Důvodová zpráva k § 1110 ObčZ. 
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že dobrověrný nabyvatel nemůže vědět, jakým způsobem převodce věc získal.
326 Bohužel 

formulace, kterou zákonodárce zvolil, ponechává prostor pro celou řadu pochybností.  

Jako nejasný vnímám v první řadě vztah mezi § 1110 a § 1109 písm. b) ObčZ. 

Konkrétně, zda je § 1110 podmnožinou případů dle § 1109 písm. b), nebo zda se jedná o 

zcela zvláštní skutkovou podstatu.  

Pokud by § 1110 byl chápán tak, že blíže upravuje situaci, která může nastat při 

nabývání od podnikatele dle § 1109 písm. b), pak za problematické považuji v § 1110 

slovo „úplatně”. Znamená to snad, že pokud by nabyvatel získal od podnikatele použitou 

movitou věc zdarma, tak by ji vlastník vindikovat nemohl? Takový závěr se mi jeví jako 

nelogický a zřejmě je možné jej překlenout výkladem a maoiri ad minus. Pokud je držitel 

povinen vydat vlastníkovi věc získanou úplatně, tím spíše by měl být povinen vydat věc 

získanou bezúplatně, kdy je mu tím působena menší újma. Je-li tedy § 1110 konstruován 

jako určitá limitace § 1109 písm b), mělo by být slovo „úplatně” vyškrtnuto. 

Situace bezúplatného dobrověrného nabytí použité věci movité od podnikatele sice 

zřejmě budou v praxi řídké, ale nelze je vyloučit. Na tomto místě připomínám závěry 

uvedené v kapitole 3.2, že při nabývání použitých věcí bude obecně třeba klást vyšší 

požadavky na dobrou víru nabyvatele, zejména na jeho investigativní povinnost. 

Zároveň je třeba podotknout, že zatímco § 1109 hovoří o věcech nezapsaných do 

veřejného seznamu, § 1110 se týká věcí movitých. Pokud přijmeme první výklad, podle 

kterého § 1110 upravuje podmnožinu případů dle § 1109 b), dospějeme k závěru, že se 

ustanovení týká výhradně věcí movitých nezapsaných ve veřejném seznamu.  

 Druhý možný výklad celého ustanovení je, že zákonodárce zamýšlel vytvořit zcela 

zvláštní skutkovou podstatu a umožnit nabytí použité věci movité od podnikatele výhradně 

za podmínky úplatnosti.  Taková možnost se de lege ferenda nezdá být nijak zvlášť 

problematická. Pokud toto však bylo záměrem, měla být zvolena jasnější formulace. 

Přikláním se proto k výkladu prvnímu.
327 

Dále vyvstává otázka ohledně stanovené lhůty pro vindikační nárok vlastníka. Na 

první pohled se může zdát, že se jedná o shodnou lhůtu s vydržením.
328 Nicméně lhůta v 

                                                 
326 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 379. 
327 Shodně LAVICKÝ, Petr. Význam domněnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním 

řízení soudním. Právní rozhledy. 2017, č. 13-14, s. 464-470. 
328 THÖNDEL, Alexandr. § 1110. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 314.; DOBROVOLNÁ, Eva. § 1110. In: 
SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2013, s. 379.  
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§ 1110 může být ve výsledku kratší než doba stanovená pro vydržení. Vydržecí doba se 

počítá od okamžiku nabytí poctivé, řádné a pravé držby.
329 Naproti tomu lhůta dle § 1110 

začíná běžet v okamžiku ztráty či svémocného odnětí věci. Pokud tedy zloděj věc prodá 

jeden rok potom, kdy ji odcizil, je dobrověrný nabyvatel dle § 1110 ObčZ chráněn už po 

uplynutí dvou let od koupě. Naproti tomu vydržet by nabyvatel věc mohl až za tři roky od 

koupě, protože držbu zloděje si nemůže do své vydržecí doby započíst, poněvadž zloděj 

nikdy nebude poctivým držitelem.
330  

Vzhledem k tomu, že lhůta dle § 1110 může uplynout dříve než doba předepsaná 

pro vydržení, je podle mého názoru třeba ustanovení § 1110 interpretovat tak, že je možné 

nabýt od neoprávněného(podnikatele) vlastnické právo ke kradeným a ztraceným použitým 

věcem movitým.
331 Pokud bychom § 1110 vykládali tak, že zcela vylučuje možnost 

dobrověrného nabytí vlastnického práva od neoprávněného k věci ztracené či svémocně 

odňaté, nastala by po uplynutí lhůty tří let od pozbytí věci vlastníkem situace, kdyby tento 

sice stále byl vlastníkem, ale nemohl se již nikdy domoci vrácení věci, zatímco dobrověrný 

nabyvatel by byl pouze poctivým držitelem (dokud by nedošlo k vydržení).  

Pokud zákonodárce chtěl zcela vyloučit možnost nabytí vlastnického práva k 

použitým movitým věcem ztraceným a svémocně odňatým od podnikatele, udělal by lépe, 

kdyby toto uvedl explicitně a nestanovil zde zmiňovanou tříletou lhůtu, která je počítána 

jinak než vydržecí doba. Pak by bylo zřejmé, že dobrověrný nabyvatel může získat 

vlastnické právo jedině vydržením. 

Pokud připustíme možnost nabytí věci ztracených a svémocně odňatých, je třeba 

zodpovědět otázku, v jakém okamžiku nabývá dobrověrný nabyvatel vlastnické právo 

k takovým věcem. Nabízí se tři možnosti - (i) okamžikem uplynutí stanovené tříleté lhůty, 

(ii) okamžikem dokončení „převodu” s tím, že pokud původní vlastník úspěšně v řádné 

lhůtě prokáže, že věc byla ztracena či svémocně odňata, tak nabyvatel vlastnické právo 

pozbývá, (iii) okamžikem dokončení „převodu” s tím, že pokud původní vlastník následně 

ve lhůtě prokáže, že věc byla ztracena či svémocně odňata, posoudí se případ tak, že 

nabyvatel vlastnické právo nikdy nenabyl. 

                                                 
329 Viz ObčZ, § 1089. 
330 Viz ObčZ, § 1092. 
331 Odlišně TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium 

důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 126: 

„Důsledek je takový, že pozbyl-li vlastník [...] věc ztrátou, nemůže následující převod věci [...] vést k nabytí 

vlastnického práva v režimu § 1110 a 1111 ObčZ.” 



 
 

69 
 

První možnost, tedy nabytí až okamžikem uplynutí stanovené tříleté lhůty by 

přibližovalo nabytí vlastnického práva od neoprávněného dle § 1110 vydržení. Podstatou 

institutu nabytí od neoprávněného však je, že k nabytí vlastnického práva dochází 

okamžitě. Proto se k této možnosti nepřikláním.  

Druhá varianta je nejkomplikovanější a z teoretického hlediska problematická, 

protože by zakládala určité podmíněné vlastnické právo, které existuje s rozvazovací 

podmínkou.  Zdá se, že k této variantě se nepřímo hlásí E. Dobrovolná v komentáři k 

předmětnému ustanovení:  

„Osobou pasivně legitimovanou pak bude poctivý nabyvatel. Poctivý nabyvatel, 

který nabude vlastnické právo podle ustanovení o nabytí od neoprávněného, však 

zcela jistě nezadržuje vlastníkovi věc neoprávněně. Je tedy zřejmé, že se nemůže 

jednat o reivindikační žalobu ve smyslu § 1040, ale nejspíš o zvláštní žalobní 

typ.”332  

Podle mého názoru takováto koncepce odporuje povaze vlastnického práva. Pokud 

je osoba vlastníkem, nikdo jiný nemůže mít právo požadovat po ní vydání věci a vlastnické 

právo mu proti jeho vůli odejmout. Jednalo by se o vyvlastnění, které je dle čl. 11, odst. 4 

LZPS možné pouze ve veřejném zájmu a za náhradu. Ve výše citovaném úryvku z pera E. 

Dobrovolné se navíc hovoří o dvou vlastnících věci zároveň. Tuto konstrukci je proto 

podle mého názoru rovněž třeba odmítnout.  

Přikláním se k třetí variantě, která představuje situaci, kdy až do uplynutí tří let od 

ztráty či svémocného odnětí věci nevíme s jistotou, kdo je jejím vlastníkem. Pokud tato 

lhůta uplyne, aniž by původní vlastník prokázal, že o věc přišel stanoveným způsobem, 

považujeme dobrověrného nabyvatele za vlastníka od okamžiku dovršení „převodu”. V 

opačném případě se vlastníkem nikdy nestal. Tato varianta je podpořena jazykovým 

výkladem § 1110, který hovoří o „vlastníku” v souvislosti s prokázáním způsobu pozbytí 

věci. Nebylo by zde možné mluvit o vlastníku, pokud už by v tuto chvíli byl vlastníkem 

někdo jiný, tedy dobrověrný nabyvatel. Domnívám se, že po dobu tří let od pozbytí věci 

zde existuje vyvratitelná domněnka vlastnického práva nabyvatele. 

Zvolená formulace dále implikuje, že vlastník nejen, že musí ve lhůtě tří let uplatnit 

svůj nárok ale zároveň i v této lhůtě prokázat, že věc pozbyl ztrátou či mu byla svémocně 

odňata. Takový výklad je samozřejmě velice problematický, protože držiteli by tak stačilo 

                                                 
332 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1110. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 379. (zvýraznění doplněno autorkou). 
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jen zdržovat průběh soudního řízení.
333 Měl by se zde tedy uplatnit výklad nikoli 

gramatický, ale teleologický, kdy dle smyslu zákona by se mělo jednat o lhůtu k uplatnění 

nároku. 

Zákonodárce by měl podle mého názoru formulaci ustanovení upravit, aby výše 

uvedené otazníky zmizely.  

Závěrem se nabízí úvaha de lege ferenda, zda věci vlastníkovi svémocně odňaté a 

věci ztracené spadají do stejné „kategorie”, tedy zda si vlastníci v těchto dvou různých 

situacích zasluhují stejnou ochranu. Ztráta věci totiž zpravidla bude důsledkem nedbalého 

chování vlastníka. P. Tégl s J. Zajícem však kvalitně argumentují, že věc se může ztratit 

také vlivem přírodních sil, při přepravě či v podobných situacích, nad kterými vlastník 

nemá kontrolu.334  Tyto závěry musím kvitovat. Věc ztracená může sloužit i jako určitá 

zbytková kategorie obtížně zařaditelných situací a případů, kdy není možné prokázat, že k 

pozbytí věci došlo například v důsledku odcizení. Lze si představit situaci, kdy osoba 

přijede domů z práce a zjistí, že jí v tašce chybí peněženka Může sice předpokládat, že jí 

byla ukradena v tramvaji kapsářem, ale obtížně to prokáže. 

4.3.   Obecná klauzule nabytí od neoprávněného 

 Shodně s řazením v zákoně zařazuji výklad o § 1111 ObčZ
335 až za část týkající se 

privilegovaných způsobů nabytí v § 1109 a použitých věcí movitých dle § 1110 ObčZ. 

Řada autorů se shoduje, že ustanovení § 1111 je obecnou klauzulí nabytí od 

neoprávněného,
336 je však formulováno jako určité doplňkové ustanovení,337 

 Je důležité povšimnout si, že na rozdíl od § 1109 ObčZ se vztahuje výhradně na věci 

movité. Ustanovení má povahu lex generalis a aplikuje se pouze na případy, na které 

nedopadá ustanovení § 1109 a 1110 ObčZ.338 Ačkoliv zde není výslovně uveden, bude 

třeba splnit obecný požadavek řádného titulu, jak je rozebráno v kapitole 3.1. Podmínka 

                                                 
333 BORSÍK, Daniel. Nadobudnutie vlastníctva od neoprávneného ako prejav ochrany dobrej viery v 
komparatívnom súkromnom práve. Právní rozhledy. 2013, č. 7, s. 246. 
334 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 125. 
335 ObčZ, § 1111: „Získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 1110, stane 
se vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To 

neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu.“ 
336 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 381.; PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1125. 
337 THÖNDEL, Alexandr. § 1111. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 316. 
338 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 5330/2015 ze dne 20. 9. 2017.  
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úplatnosti zde stanovena není, nabýt vlastnické právo je podle tohoto ustanovení možné 

tedy i bezúplatně. Zásadním rozdílem oproti předcházejícím zákonným ustanovením je, že 

zde leží důkazní břemeno ohledně dobré víry na nabyvateli.  

 Pod obecnou klauzuli mohou spadat například případy, kdy nebudou splněny 

všechny podmínky dle § 1109 ObčZ. Půjde tak například o věci získané od podnikatele 

mimo jeho běžný obchodní styk, od neoprávněného dědice před tím, než mu bylo dědictví 

potvrzeno, bezúplatně od někoho, komu vlastník věc svěřil  nebo ve veřejné dražbě, která 

nebyla provedena podle zákona. Důležité však je, aby byly splněny požadavky dobré víry a 

řádného titulu. Část literatury uvádí, že pod tuto obecnou klauzuli budou spadat mimo jiné 

případy, kdy dojde k odstoupení od smlouvy o převodu, avšak kupující věc nevrátí a dále ji 

převede.
339 Naopak P. Tégl s J. Zajícem dovozují, že se v takových situacích jedná o 

„svěření” věci a aplikuje se na ně § 1109 písm. c).340 Přikláním se k prvně uvedenému 

názoru. 

 Obtížně vysvětlitelný je rozdíl mezi formulací v § 1110 ObčZ a v tomto ustanovení. 

Zatímco § 1110 umožňuje vlastníkovi vindikovat věc, která mu byla „svémocně odňata“, 

§ 1111 hovoří o  „činu povahy úmyslného trestného činu“.
341 Nejde přitom o synonyma. 

Obecně lze říci, že pojem věci svémocně odňaté bude širší, nicméně sporné mohou být 

mimo jiné případy podvodného vylákání věci na vlastníkovi, které mohou být trestným 

činem, avšak nemusí být považovány za svémocné odnětí.
342 Je možné, že zákonodárce 

chtěl poskytnout širší ochranu vlastníkovi v § 1110 a naopak v § 1111 možnosti vindikace 

zúžit. Jedná se však čistě o spekulaci, protože k takovému rozlišení je obtížné najít 

legitimní důvody. Rozdílem mezi kategoriemi věcí, jež může vlastník podle § 1110 a § 

1111 vindikovat, a jeho kritikou se detailně zabývají P. Tégl a J. Zajíc ve svém článku, na 

který na tomto místě v podrobnostech odkazuji.
343  

                                                 
339 THÖNDEL, Alexandr. § 1111. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 316.; DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: 
SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2013, s. 381. 
340 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 124. 
341 Jedná se o stejnou formulaci jako v § 1344 ObčZ. 
342 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 128. 
343 Tamtéž, s. 120-129. 
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  Předmětem výkladu jistě bude i samotný pojem „čin povahy úmyslného trestného 

činu”. Ztotožňuji se se závěry, že zde nebude vyžadováno odsouzení trestním soudem,
344 

ale soud civilní si tuto otázku bude moci posoudit jako otázku předběžnou (přičemž jeho 

posouzením není trestní soud vázán).345 Co je však tímto pojmem myšleno nad rámec 

jednání, která splní všechny obecné i typové znaky úmyslného trestného činu? P. Tégl s J. 

Zajícem podle mého názoru správně dovozují, že se bude jednat o případy jednání osoby 

mladší 15 let, nepříčetné apod.
346 Jako sporný už se mi však jeví jejich závěr, že pod tento 

pojem budou spadat i činy, kdy byla způsobena škoda nedosahující hranice stanovené 

trestním zákoníkem, tedy například odcizení věci v hodnotě 4999 Kč.
347 Pokud 

zákonodárce nepovažoval za vhodné poskytnout vlastníkovi ochranu, byla-li mu věc 

odňata činem povahy nedbalostního trestného činu, je obtížné dovodit, proč by mu měla 

být ochrana poskytována v případech, které nedosahují stanovené výše škody. Které znaky 

naplněny být musí a které ne, tedy bude muset vymezit judikatura. 

 V původním návrhu ObčZ z r. 2005
348 byl dokonce požadavek, že k pozbytí věci 

muselo dojít přímo úmyslným trestným činem. Jak však upozorňoval J. Kotásek, to by 

vyžadovalo rozhodnutí trestního soudu a vlastník by se tak nacházel ve velice 

komplikované situaci, zvláště když původní návrh zároveň stanovil lhůtu jednoho roku, v 

níž musel vlastník svůj vindikační nárok prokázat.: „V mnoha případech by se podle 

návrhu od vlastníka žádalo nemožné. Prokázat úmyslný trestný čin do jednoho roku od 

převodu předpokládá, že v této lhůtě rozhodne příslušný soud [...] u cennějších věcí může 

šetření orgánů v trestním řízení trvat řadu let.”
349 V tomto ohledu lze považovat platné 

znění za vhodnější. Nicméně absence lhůty pro uplatnění vindikačního nároku vlastníka 

bývá rovněž předmětem kritiky. 

 K. Eliáš jako jeden z hlavních autorů návrhu ObčZ přijaté úpravě vytýká, že 

odstraněním lhůty vrhá dobrověrné nabyvatele, kteří se nemohou dopátrat původu věci, do 

právní nejistoty.350 Ačkoliv je zřejmé, že po uplynutí doby tří let může dojít k vydržení, je 

                                                 
344 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 
1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 381. 
345 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 127. 
346 Tamtéž, s. 127. 
347 Tamtéž, s. 128. 
348 Návrh občanského zákoníku z roku 2005. [online]. [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_verze_2005.pdf 
349 KOTÁSEK, Josef. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi, 2005, č. 2, s. 136. 
350 ELIÁŠ, Karel. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). 

Obchodněprávní revue. 2009, č. 3, s. 61-67. 
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třeba upozornit na rozdílné požadavky na dobrou víru pro nabytí od neoprávněného a pro 

vydržení. Vydržení totiž vyžaduje, aby byl držitel v dobré víře po celou vydržecí dobu.
351 

Pokud tedy nabyvatel svou dobrou víru například po dvou letech ztratí, řádné vydržení je 

vyloučeno a v úvahu přichází podle okolností jediné vydržení mimořádné po uplynutí šesti 

let (blíže viz kapitola 6.2.2).  

 Vzhledem k absenci prekluzivní lhůty pro vlastníka (na rozdíl od § 1110) tedy 

dovozuji, že podle ustanovení § 1111 není možné nabýt vlastnické právo k věcem 

ztraceným a pozbytým v důsledku činu povahy úmyslného trestného činu.
352 Vlastník se 

totiž může ozvat kdykoli (pokud nedojde k vydržení jakožto jinému způsobu nabytí 

vlastnického práva) a vzhledem k formulaci předmětného ustanovení je třeba jej vykládat 

tak, že pokud vlastník svůj nárok prokáže, dobrověrný nabyvatel vlastnické právo nikdy 

nenabyl.353 Jedinou možností je tedy vydržení. 

 Teoreticky je třeba připustit, že věc mohla být například ukradena, ale vlastníkovi se 

tuto skutečnost nepodařilo prokázat. Pak je však třeba hledět na takovou věc jako, že 

ukradena nebyla a nabyvatel k ní nabyl vlastnické právo okamžikem dokončení „převodu”. 

Jak uvádí Lavický, hmotněprávní normy spojují účinky s existencí skutečností a nikoli 

jejich prokázáním.354 Formulace zde zvolená zákonodárcem je poněkud matoucí, protože 

směšuje hmotněprávní normu s pravidlem o rozdělení důkazního břemene.355 Kvituji 

závěry P. Lavického, že „zákonodárce by měl v textu občanského zákoníku formulovat 

hmotněprávní předpoklady, z nichž by pak bylo možno za pomoci modifikované normové 

teorie dovodit, jak je mezi strany rozděleno důkazní břemeno.”
356 Konkrétně k § 1111 pak 

P. Lavický uvádí:  

                                                 
351 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 247. 
352 Shodně TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium 
důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 126; 

LAVICKÝ, Petr. Význam domněnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním. 

Právní rozhledy. 2017, č. 13-14, s. 464-470. Opačný závěr pak: DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: SPÁČIL, 

Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2013, s. 381. 
353 THÖNDEL, Alexandr. § 1111. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 317.: „Prokázání skutečností pozbytí 

držby věci zakládá povinnost věc vydat vlastníkovi [...], neboť vlastnické právo stále trvá - nedošlo ke změně 

jeho subjektu [...]”. 
354 LAVICKÝ, Petr. Význam domněnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení 

soudním. Právní rozhledy. 2017, č. 13-14, s. 464-470. 
355 ObčZ, § 1111: ,,[…] To neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy 

úmyslného trestného činu.“ 
356 Tamtéž, s. 464-470. 
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„Z pohledu pravidel dělení důkazního břemena by stačilo druhou větu formulovat 

takto: ,To neplatí, pokud vlastník věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného 

trestného činu.´ I z takového znění zákona by bylo zřejmé, že je tím vyjádřena 

výjimka z předchozího pravidla, tj. protinorma ve vztahu k normě obsažené v první 

větě.”
357 

 I v případě § 1111 ObčZ tedy existuje prostor pro změnu formulace za účelem 

upřesnění hmotněprávní normy v něm obsažené.  

4.4.  Zvláštní ustanovení proti nepoctivosti 

 Zabránit zneužití dobré víry nabyvatele a institutu nabytí od neoprávněného má za 

cíl ustanovení § 1012 ObčZ, které stanoví, že ,,vlastnického práva ani dobré víry svého 

předchůdce se nemůže k svému prospěchu dovolat ten, kdo získal movitou věc s vědomím, 

že vlastnické právo bylo nabyto od neoprávněného.”  

 Na první pohled se jedná o rozumnou úpravu. Institutem nabytí od neoprávněného 

poskytuje zákonodárce ochranu dobré víře nabyvatele, a to na úkor práv vlastníka. Pokud 

se tedy věc následně dostane k osobě, která tuto dobrou víru postrádá, už pro tuto ochranu 

není důvod a přednost by měla dostat práva původního vlastníka. Ustanovení tak chrání 

dobré mravy a zájem společnosti na potírání krádeží a další trestné činnosti. Podle mého se 

ale jedná o ustanovení teoreticky i prakticky velice problematické, a zaslouží si proto bližší 

rozbor.  

 V první řadě je nutné si uvědomit, že ne vždy musí být osoba, která ví, že bylo 

nabyto od neoprávněného, nepoctivá. Osoba může tuto informaci jednoduše získat od 

vlastníka (tedy dobrověrného nabyvatele), kterému bylo vlastnické právo deklaratorně 

potvrzeno soudem ve sporu s původním vlastníkem. Lze předpokládat, že o výsledku 

soudního sporu i okolnostech nabytí budou vědět například rodinní příslušníci nabyvatele, 

tedy potenciální dědicové. Z předmětného ustanovení přitom nevyplývá, že by se 

omezovalo pouze na případy převodu a na přechod se neaplikovalo.
358 Znamená to, že by 

pak takovou věc nebylo možné zdědit? Důsledky takového pravidla by podle mého názoru 

byly příliš tvrdé. V podobně problematické situaci by se mohly ocitnout i právnické osoby 

v případě přeměn, pokud by o okolnostech převodu věděly (právě například v důsledku 

vyhraného soudního sporu) osoby, které jsou zároveň ve vedení původní i nástupnické 

                                                 
357 Tamtéž, poznámka č. 16. 
358 THÖNDEL, Alexandr. § 1112. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 320. 
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společnosti. Je obtížně obhajitelné, proč by na postavení právního nástupce mělo mít vliv, 

jakým způsobem jeho předchůdce nabyl vlastnické právo.  

 Domnívám se, že jediný spravedlivý výklad tohoto ustanovení by byl takový, aby se 

aplikovalo pouze, pokud dotyčná osoba věděla, že je nabýváno od neoprávněného ve 

chvíli, kdy k tomuto nabytí od neoprávněného došlo. V takové chvíli by se dalo hovořit o 

nepoctivosti, protože taková osoba v kritický okamžik neupozornila dobrověrného 

nabyvatele, že převodce nemá právo věc převést, a následně situace využila ve svůj 

prospěch, kdy věc nechala tímto dobrověrným nabyvatelem převést na sebe. Pozdější 

vědomost těchto skutečností by však škodit neměla. 

 Dále není jasné, jaké účinky má přesně toto ustanovení působit. Znamená to, že 

dobrověrný nabyvatel jakožto nový vlastník nemůže na takovou osobu vlastnické právo k 

věci platně převést? Anebo snad, že po takovém převodu se automaticky obnovuje 

vlastnické právo původního vlastníka? Případně je možné § 1112 vykládat tak, že se 

taková osoba stane vlastníkem, ale vlastnické právo pozbude ve chvíli, kdy původní 

vlastník úspěšně uplatní svůj nárok. Všechny tyto varianty považuji za problematické. 

 Pokud by převodní smlouva s osobou, která si je vědoma toho, že její předchůdce 

věc nabyl od neoprávněného, byla automaticky absolutně neplatná, bylo by tím zásadním 

způsobem omezeno ius disponendi vlastníka, který věc nabyl od neoprávněného. Přiášelo 

by právní nejistotu pro tohoto vlastníka, kterému by hrozilo, že bude muset zpětně vracet 

plnění, které mu bylo při takovémto neplatném převodu poskytnuto. Především pokud by 

bylo ustanovení vykládáno tak, že škodí vědomost o okolnostech nabytí získaná v 

jakémkoli časovém momentu. Ostatně by podle takového výkladu nemohl věc nabýt 

nazpět ani původní vlastník, což by byl vskutku absurdní závěr.
359  

 Doktrínu automatického návratu vlastnického práva zastával například rakouský 

civilista K. Spielbüchler, avšak pouze v případech, kdy věc získá zpět neoprávněný 

převodce, nikoli jiná osoba, která ví, že došlo k nabytí od neoprávněného.
360 P. Tégl ve své 

práci popisuje, že tento koncept rozvinula i polská civilistika.361 V komentářové literatuře 

                                                 
359 THÖNDEL, Alexandr. § 1112. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 319-320: „Doslovný výklad tohoto 
ustanovení může celou situaci posunout do absurdní roviny v případě, kdyby si chtěl původní vlastník svěřené 

věci tuto věc koupit zpět od nabyvatele, který ji nabyl od toho, komu vlastník kdysi věc svěřil. [...] Svou 

vlastní vědomostí o způsobu nabytí převodcem by tak teoreticky byl původní vlastník z možnosti nabýt svoji 

věc zpátky paradoxně vyloučen.” Obdobně též DOBROVOLNÁ, Eva. § 1112. In: SPÁČIL, Jiří a kol. 

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 383. 
360 Tamtéž, s. 383. 
361 TÉGL, Petr. Některé teoretické problémy nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2009, č. 10, s. 
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se k doktríně automatického návratu vlastnického práva v případě zpětného převodu na 

neoprávněného převodce přihlásil A. Thöndel.
362 V případě neoprávněného převodce by 

měl tento přístup svou logiku. Zaprvé je zpravidla možné dovodit zlou víru takového 

neoprávněného převodce a jeho snahu obejít zákon a za druhé dochází fakticky k návratu 

do situace, která tu byla před tím, než věc získal dobrověrný nabyvatel.  

 Nicméně ani tento neoprávněný převodce nemusí být nutně nepoctivý.363 To si lze 

snadno představit v situaci, kdy tento převodce věc získal od původního vlastníka na 

základě absolutně neplatné smlouvy, přičemž byl v omluvitelném právním omylu. 

Souhlasím tedy s P. Téglem, že pokud už by doktrína automatického návratu vlastnického 

práva měla být aplikována, mělo by se tak stávat pouze v případech, kdy neoprávněný 

převodce jednal nepoctivě.
364  

 Konečně přichází teoreticky v úvahu varianta, že by se i taková osoba, která ví, že 

bylo nabyto od neoprávněného, stala vlastníkem věci, avšak původní vlastník by měl právo 

domáhat se vrácení věci. Takové řešení by však bylo nelogické, protože by zakládalo 

situaci, kdy by tu byl vlastník (osoba vědomá, že její předchůdce nabyl od neoprávněného), 

jehož vlastnické právo však musí ustoupit, pokud se toho dovolá osoba s „lepším” či 

„silnějším” vlastnickým právem, tedy původní vlastník. Věc by tedy vlastně měla dva 

vlastníky s nerovným postavením. Taková možnost zcela popírá samotnou podstatu 

vlastnického práva jako nejsilnějšího, všeobecného věcného práva působícího erga omnes. 

 Souhlasím s E. Dobrovolnou, že ustanovení § 1012 může vést „k relativizaci 

vlastnického práva osoby, která nabyla od neoprávněného” a může být v rozporu s ústavně 

zakotvenou rovností vlastníků.
365 Vytváří totiž situaci, kdy vlastnické právo dobrověrného 

nabyvatele od neoprávněného je „méně kvalitní” než vlastnické právo nabyté jiným 

způsobem. Vyžaduje, aby i u následných převodů věci nabyté od neoprávněného byl 

nabyvatel v dobré víře, přestože převodcem je vlastník, což odporuje povaze vlastnického 

práva.  

 Konečně lze zmínit, že ustanovení postrádá jakoukoliv lhůtu limitující jeho účinky. 

Pokud tedy vlastník (nabyvatel v dobré víře) převede věc například po pěti letech od jejích 

                                                 
362 THÖNDEL, Alexandr. § 1112. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 
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nabytí na takovou osobu, mělo by se ustanovení § 1012 aplikovat. Lze uvažovat o limitaci 

aplikace tohoto ustanovení vydržecí dobou, to však není zcela přiléhavé, protože nabyvatel 

v dobré víře je vlastníkem věci, a nemůže tedy vydržet. U osoby, která si je vědoma, že její 

předchůdce nabyl od neoprávněného, pak lze uvažovat o mimořádném vydržení.
366 

 Důvodová zpráva uvádí, že kdyby tu tato úprava nebyla, bylo by nutné postupovat 

podle obecných zásad o ochraně dobrých mravů: „Bez výslovné úpravy by podobné situace 

mohly být řešeny jen s využitím obecné právní zásady respektující soulad s dobrými mravy. 

Hledisko dobrých mravů však nemusí být v této souvislosti zcela spolehlivé a pro aplikační 

praxi snadno uchopitelné.”367  

 Domnívám se však, že by právě naopak lepší řešení představovalo, kdyby zde § 1112 

nebyl a postupovalo se právě podle obecných ustanovení ObčZ jako je § 6 odst. 2, který 

stanoví, že nikdo nesmí těžit ze své vlastní nepoctivosti či § 580 a § 588 o absolutní 

neplatnosti právního jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Praxe by tak mohla 

flexibilně reagovat na různé situace. V případě nepoctivého úmyslu osoby, která získává 

věc od někoho, kdo vlastnické právo nabyl od neoprávněného by bylo možné dovodit 

absolutní neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy. Ustanovení § 1112 však vůbec 

nerozlišuje mezi osobami ve zlé víře, které chtěly institut nabytí od neoprávněného zneužít, 

a osobami, které se zkrátka jen dozvěděly, za jakých okolností jejich předchůdce vlastnické 

právo nabyl.  

 Toto považuji za zásadní nedostatek současné právní úpravy, který může závažným 

způsobem ohrozit právní jistotu účastníků právních vztahů k věcem movitým. Lze jen 

doufat, že rozhodovací praxe soudů nalezne pro toto ustanovení rozumný výklad. 

 Na závěr je vhodné zmínit, že dle § 1040 odst. 2 ObčZ se nemůže domáhat vydání 

věci ten, kdo ji nabyvateli zcizil, aniž byl jejím vlastníkem, a nabyl k ní vlastnické právo 

teprve poté. V takovém případě je stanoveno, že nabytím vlastnického práva zcizitelem se 

nabyvatel stává vlastníkem věci. Ustanovení § 1112 ObčZ se dle § 1113 nepoužije na 

investiční nástroje, cenné papíry, listiny vystavené na doručitele, věci nabyté ve veřejné 

dražbě, v dražbě při výkonu rozhodnutí nebo při provádění exekuce prodejem movitých 

věcí a na věci nabyté při obchodu na komoditní burze. 

      

      
                                                 
366 THÖNDEL, Alexandr. § 1112. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 
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367 Důvodová zpráva k § 1112 ObčZ. 
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5. Speciální případ nabytí od neoprávněného - věci evidované ve 

veřejném seznamu 

 K věcem zapsaným ve veřejném seznamu je dle ustanovení § 984 ObčZ možné nabýt 

vlastnické právo od neoprávněného, který je zapsán jako vlastník (či osoba oprávněná). 

Jedná se o nabytí na základě dobré víry v právní stav zapsaný v takovém veřejném 

seznamu. Nabytí od neoprávněného zde tedy umožňuje princip materiální publicity 

veřejných seznamů. Ačkoliv není jako takový v ObčZ výslovně označen, jedná se o určitý 

speciální způsob nabytí od neoprávněného.  

 K pojmu věcí zapisovaných do veřejného seznamu je třeba upřesnit, co se veřejným 

seznamem rozumí. Podle důvodové zprávy k ObčZ  je veřejný seznam souhrnné označení 

evidencí věcí, přičemž adjektivum „veřejný“ značí veřejnou přístupnost takových 

evidencí.368 Mezi veřejné seznamy patří katastr nemovitostí, letecký rejstřík, rejstřík 

topografií polovodičových výrobků, patentový rejstřík, rejstřík užitných vzorů, rejstřík 

průmyslových vzorů, rejstřík ochranných známek, námořní rejstřík a plavební rejstřík.
369 

Ustanovení § 980 a násl. ObčZ se týkají všech veřejných seznamů, pokud zvláštní zákon 

nestanoví něco jiného.
370 Vzhledem k významu právních vztahů k nemovitostem se tato 

kapitola bude soustředit právě na věci nemovité zapsané do katastru nemovitostí. Na věci 

nemovité, které v katastru nemovitostí evidovány nejsou, úprava § 984 a násl. nedopadá a 

jejich nabytí od neoprávněného je možné pouze na základě § 1109 ObčZ. 

 V kapitole 2 byly popsány peripetie českého práva v otázce úpravy způsobu 

nabývání vlastnického práva k nemovitostem a materiální publicity jejich evidence. Na 

tomto místě je možné shrnout, že zatímco tradičně české právo spočívalo na požadavku 

intabulace a poměrně široké ochraně dobré víry v zápisy práv v pozemkových knihách, po 

2. světové válce byla tato východiska opuštěna. Občanským zákoníkem z r. 1950 byl 

zakotven konsenzuální princip převodu a zápis do veřejné evidence měl již jen deklaratorní 

charakter.371 Spolehlivost údajů tedy začala podstatným způsobem upadat. Uspokojivé 

řešení nepřinesla ani porevoluční právní úprava, kterou byl obnoven intabulační princip.
372 

                                                 
368 Důvodová zpráva k § 980 ObčZ. 
369 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 968. 
370 Tamtéž, s. 968. 
371 Viz zákon č. 141/1950 Sb, § 111. 
372 Viz ObčZ 1964 ve znění účinném od 1. 1. 1993, § 133 odst. 2; zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, § 2 odst. 2. 



 
 

79 
 

Princip materiální publicity byl zakotven ve „zdeformované podobě“,
373 kdy bylo 

stanoveno pouze, že ten, kdo vychází ze zápisu v katastru nemovitostí učiněného po 1. 1. 

1993, je v dobré víře, že zapsaný stav je v souladu se stavem skutečným, ledaže musel 

vědět že skutečnosti neodpovídá.
374 Tento stav kritizoval i Ústavní soud a v reakci na 

dlouhodobou nečinnost zákonodárce dovodil ochranu dobrověrného nabyvatele na základě 

obecných ústavních principů.
375 Jeho závěry ale dlouhodobě, až do roku 2016, nebyl 

ochoten akceptovat Nejvyšší soud,
376 a nabyvatelé se tak na tuto ochranu nemohli 

spolehnout. 

 V tomto ohledu tedy ObčZ přinesl pro nabyvatele nemovitostí pozitivní změnu. Do 

tohoto speciálního případu nabytí od neoprávněného dle § 984 ObčZ se velmi výrazně 

promítá právní princip vigilantibus iura scripta sunt. Na rozdíl od věcí movitých (a dalších 

věcí) nezapsaných ve veřejném seznamu, kterých se může vlastník těžko dopátrat, jakmile 

opustí sféru jeho vlivu, zde totiž má vlastník jednak možnost pravidelně kontrolovat 

pomocí vzdáleného nahlížení do katastru nemovitostí, jaká práva jsou k věci zapsaná, a 

navíc je informován i o zahájení vkladového řízení a povolení vkladu věcného práva k 

nemovitosti,377 jak bude podrobněji rozebráno v dalším textu. Bez jeho vědomí tak ke 

změně subjektu vlastnického práva může dojít pouze výjimečně.  

 Tato kapitola se bude zabývat pojmem materiální publicity veřejných seznamů dle 

ObčZ, dále podmínkami, za kterých může dojít k nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného k věcem evidovaným ve veřejném seznamu, a konečně způsoby ochrany 

skutečného (původního) vlastníka. 

5.1.  Materiální publicita veřejných seznamů 

Princip publicity veřejných seznamů má dvě formy – formální a materiální. Formální 

publicita značí, že seznam je veřejně přístupný, a každý do něj tedy může nahlížet, aniž by 

musel osvědčit právní zájem.
378 Komentářová literatura se shoduje, že formální publicita 

                                                 
373 TÉGL, Petr. Veřejné seznamy a ochrana dobré víry. Stručný pohled na českou a polskou právní úpravu a 

jejich srovnání, Ad Notam. 2007, č. 5. s. 148. 
374 Viz zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, § 11. 
375 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11. 5. 2011. Podrobněji viz výklad v kapitole 2. 
376 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 353/2016 ze dne 9. 3. 2016. Podrobněji viz výklad v kapitole 
2. 
377 Viz KatZ, § 16 odst. 1 a § 18 odst. 3. 
378 SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 11. 
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není vyloučena nutností prokázat totožnost ani podmínkou zaplacení poplatku.379 Případně 

by bylo zřejmě možné zvažovat, zda výše úplaty už není stanovena tak, že reálně nahlížení 

znemožňuje. Formální publicita katastru nemovitostí je zajištěna mimo jiné i 

prostřednictvím možnosti nahlížet do jeho elektronické verze přes službu Dálkového 

přístupu do katastru nemovitostí. 

Formální publicita je podmínkou publicity materiální, jež se o ni opírá.
380 Materiální 

publicita obecně znamená, že „co je psáno, to je dáno“. Ve vztahu k veřejným seznamům 

je zakotvena v § 980 ObčZ. Ten v první řadě stanoví, že pokud je do veřejného seznamu 

zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje.
381 Z toho je možné 

dovodit, že osoba nemůže být v dobré víře, pokud se neseznámila s údaji zapsanými 

v katastru a tvrdí, že o některém z práv tam zapsaných nevěděla. Je zřejmé, že uvedené 

pravidlo by nebylo legitimní bez uplatnění principu publicity formální.  

Jak shrnuje P. Tégl, „[r]ozpor mezi evidencí a skutečností (ohledně zapisovaných práv) 

se může projevit ve dvou základních směrech. Buď je v knize zapsáno právo, které ve 

skutečnosti neexistuje (a to buď proto, že nikdy nevzniklo, nebo proto, že v minulosti sice 

vzniklo, ale v mezidobí zaniklo – mimoknihovně), nebo naopak v seznamu není zapsáno 

právo, které ve skutečnosti existuje (neboť vzniklo mimoknihovně, např. v důsledku 

vydržení, popř. proto, že dříve bylo zapsáno, avšak později nesprávně vymazáno)“.
382 

Tomu odpovídá pozitivní princip a negativní princip materiální publicity. Pozitivní 

domněnka je vyjádřena tak, že se má za to, že právo k věci, které je zapsané ve veřejném 

seznamu, bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem.
383 Kvůli použití minulého 

času („bylo zapsáno“) by se na první pohled mohlo zdát, že se presumuje soulad s právní 

realitou pouze v okamžiku, kdy byl zápis proveden. To by však zřejmě odporovalo smyslu 

ustanovení a nekorespondovalo s první větou § 984 odst. 1, a lze proto souhlasit se 

závěrem P. Tégla, že je třeba ustanovení vykládat způsobem, jako kdyby znělo „je 

zapsáno“.
384 

                                                 
379 Tamtéž, s. 11; PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 
2017, s. 967. 
380 SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 11. 
381 Viz ObčZ, § 980 odst. 1. 
382 TÉGL, Petr. Domněnky upravené v § 980 odst. 2 o. z.. Bulletin advokacie. 2018, č. 6, s. 14. 
383 Viz ObčZ, § 980 odst. 2. 
384 TÉGL, Petr. Domněnky upravené v § 980 odst. 2 o. z.. Bulletin advokacie. 2018, č. 6, s. 14. 
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 Negativní domněnka je pak formulována tak, že pokud bylo „právo z veřejného 

seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje“.
385 Z uvedeného vyplývá, že negativní 

stránka materiální publicity se zde uplatňuje jen v omezené míře. Tedy pouze na práva, 

která v jednu chvíli byla do veřejného seznamu zapsána a následně z něj byla vymazána. 

Jak upozorňuje L. Vrzalová, tento přístup výrazně omezuje reálnou aplikaci uvedené 

domněnky ve vztahu ke katastru nemovitostí: 

„Ten totiž není veden takovým způsobem, aby z něj bylo zřejmé, jaká práva byla 

vymazána. Lze pouze zjistit aktuální stav zápisů nebo stav k určitému datu v minulosti 

(od konce roku 2001 do současnosti). Výstup, ze kterého by bylo zjevné, jaká práva 

byla vymazána, tj. jakási obdoba úplného výpisu z obchodního rejstříku, však katastr 

nemovitostí neposkytuje (těchto informací je samozřejmě možné se dopátrat, nejedná se 

však o údaje běžně přístupné „na stisknutí tlačítka“). Osoba vycházející z údajů 

katastru nemovitostí tak bez dalšího šetření není schopna rozlišit práva vymazaná od 

práv nikdy nezapsaných.“
386 

Je možné, že zákonodárce nechtěl, aby se uplatnila presumpce neexistence práv 

vznikajících ze zákona či právních skutečností, u nichž je zápis ve veřejném rejstříku jen 

deklaratorního charakteru. Jedná se například o zákonná předkupní práva státu.
387 Odlišný 

výklad nabízí P. Tégl, který sice připouští, že negativní domněnka nepokrývá případy práv 

existujících, ale nikdy nezapsaných, nicméně dovozuje, že na taková práva by se dle 

smyslu a účelu stanovení měla vztahovat pozitivní domněnka: 

„Pokud se říká, že je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že 

bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem, pak tato domněnka dopadá 

nejen na skutečnost, že např. zapsané vlastnické právo k pozemku existuje (navíc pro 

knihovního vlastníka, tedy nikoli pro jinou osobu), nýbrž i na skutečnost, že toto právo 

je evidováno komplexně, resp. ve správném rozsahu; tedy že vlastnické právo není 

omezeno mimoknihovně existujícím (avšak dosud nezapsaným) limitovaným věcným 

právem.“
388 

                                                 
385 Viz ObčZ, § 980 odst. 2. 
386 SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 12 - 13. 
387 Například k pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou 

stavbu nebo veřejné prostranství dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), § 101. 
388 TÉGL, Petr. Domněnky upravené v § 980 odst. 2 o. z.. Bulletin advokacie. 2018, č. 6, s. 16. 
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 P. Tégl pak uzavírá, že vhodnější formulace, která by pokrývala obě domněnky naráz 

by byla „má se za to, že zápis ve veřejném seznamu odpovídá skutečnému právnímu 

stavu“.
389 Tomuto přístupu bych de lege ferenda byla jednoznačně nakloněná. Byla by tak 

skutečně zakotvena domněnka (a ochrana dobré víry) správnosti a úplnosti zápisu. Nejsem 

si však jistá, zda takový výklad odpovídá úmyslu zákonodárce a zda k aplikaci § 980 ObčZ 

přistoupí tímto způsobem judikatura vyšších soudů.  

 Obě domněnky jsou vyvratitelné, přičemž důkazní břemeno leží na osobě, která se 

dovolává skutečného stavu proti stavu zapsanému.
390 

 Je nutné vyjasnit, na jaké údaje zapsané v katastru nemovitostí se materiální publicita 

vztahuje. Z textu zákona je zřejmé, že jsou jí pokryta práva k věci. Lze souhlasit 

s komentářovou literaturou, která dovozuje, že princip materiální publicity nepokrývá 

údaje neprávního a technického charakteru jako je výměra, druh a způsob využití 

nemovitosti či o způsobu její ochrany atd.391 Literatura se dále shoduje, že zapsaným 

údajem, na něž se princip materiální publicity vztahuje, není jen zápis samotného práva, 

ale i poznámky spornosti, poznámky pořadí či přednosti apod.
392 Pro úplnost je třeba 

dodat, že údaje, které jsou obsaženy ve sbírce listin, nemohou být považovány za údaje 

zapsané do katastru nemovitostí.393 

 K působení domněnek je vhodné upřesnit, že samy o sobě nemění hmotněprávní 

stav. Jak již bylo v této práci mnohokrát uvedeno modus nemůže nahradit titul. Zde je 

možné znovu odkázat na pečlivě zpracovaný článek P. Tégla: 

„Tak např. prostá skutečnost, že vlastník A uzavřel neplatnou smlouvu o převodu 

vlastnického práva k pozemku s nabyvatelem B, a B byl přesto zapsán do katastru 

jako vlastník (neboť vada právního jednání nebyla v přezkumném řízení zjištěna), 

nečiní z osoby B vlastníka (jemu svědčí pouze knihovní zápis, a tedy i domněnka). O 

zapsaném vlastnickém právu B se pouze má za to, že je evidováno v souladu se 

skutečným právním stavem. Domněnka správnosti a úplnosti zápisu tak nepůsobí ve 

                                                 
389 Tamtéž, s. 13-20. 
390 SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 13. 
391 SPÁČIL, Jiří, VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 

(§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 12. Shodně též PAVLŮ, Robert. In: 

PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 968. 
392 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 36. Shodně též PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. 

Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 968. 
393 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 36. 
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vztahu k tomu zápisu, jímž se zakládá rozpor mezi evidencí a skutečným právním 

stavem, nýbrž až ve vztahu k případným dalším navazujícím zápisům (v uváděném 

případě tedy ve vztahu k možnému nabytí např. vlastnického či jiného věcného práva 

osobou C od knihovního vlastníka B).“394 

 V případě zápisu vlastnického práva osoby C už nelze hovořit o tom, že by skutečný 

právní stav nebyl v souladu se stavem zapsaným.395 U osoby C už totiž došlo ke 

skutečnému nabytí vlastnického práva dle úpravy v § 984 ObčZ.  

 Je tedy možné shrnout, že pokud je někdo zapsán jako vlastník v katastru 

nemovitostí bez právního důvodu, nenabude na základě principu materiální publicity 

vlastnické právo. Znovu lze tedy zopakovat, že samotný zápis (tedy modus adquirendi) 

k nabytí vlastnického práva nestačí. To je možné nabýt až „v druhé generaci“ – pokud 

tento knihovní vlastník nemovitost převede na nabyvatele v dobré víře. 

5.2.  Podmínky nabytí od neoprávněného na základě principu materiální publicity 

V ustanovení § 984 ObčZ je zakotveno: 

„Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním 

stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu 

v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se 

posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až 

zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.“
396 

 Z toho vyplývá, že za splnění daných podmínek je možné nabýt vlastnické právo od 

knihovního vlastníka, aniž by tento zapsaný vlastník byl zároveň vlastníkem skutečným 

podle hmotného práva. Ustanovení je inspirováno polskou právní úpravou.397 Podmínkami 

nabytí od neoprávněného podle tohoto ustanovení jsou: 

i)   nesoulad stavu zapsaného ve veřejném seznamu se stavem skutečným; 

ii) nabytí na základě platného právního jednání; 

iii) úplatnost; 

iv) dobrá víra nabyvatele; 

                                                 
394 TÉGL, Petr. Domněnky upravené v § 980 odst. 2 o. z.. Bulletin advokacie. 2018, č. 6, s. 17. 
395 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 980. 
396 Viz ObčZ, § 984 odst. 1. 
397 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 979.  
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v)  převodce byl zapsán ve veřejném seznamu jako osoba oprávněná.
398 

 V následujícím textu budou tyto podmínky podrobněji rozebrány. Další podmínkou 

je i pasivita původního vlastníka, který nesmí využít možností ochrany dle § 985 a § 986 

ObčZ. Těmi se zabývají kapitoly 5.4.2 a 5.4.3. 

5.2.1. Nesoulad stavu zapsaného a stavu skutečného 

 Je zřejmé, že pokud by tu tento nesoulad neexistoval, nebylo by třeba princip 

materiální publicity aktivizovat. Ani při pečlivém vedení evidence však není možné se 

nesrovnalostem vyhnout. K rozporu mezi zapsaným stavem a právní realitou může dojít 

z několika důvodů.  

 První z nich vyplývá z toho, že intabulační princip se uplatňuje jen u některých 

způsobů nabytí vlastnického práva (a dalších věcných práv). Může tedy dojít 

k mimoknihovnímu vzniku vlastnického práva – a jemu odpovídajícímu zániku 

vlastnického práva dosavadního vlastníka, například z důvodu vydržení nebo nabytí do 

společného jmění manželů jedním z manželů.
399  

 Dále může dojít k následnému odpadnutí právního důvodu zápisu. Jde například o 

případy, kdy bylo vlastnické právo určité osoby zapsáno na podkladě smlouvy o převodu, 

avšak po provedení zápisu došlo k odstoupení od ní či byla úspěšně namítnuta její 

relativní neplatnost.400 Podobně tak v případech splnění rozvazovací podmínky či 

zpětvzetí daru
401. 

 Může také nastat, že je právo do veřejného seznamu zapsáno bez právního důvodu, 

tedy na podkladě absolutně neplatného nebo zdánlivého právního jednání či 

falzifikovaných smluv.402 Budou sem spadat i smlouvy neúčinné z důvodu neuveřejnění 

v registru smluv v rozporu se zákonem.403 O zápis bez právního důvodu půjde také, když 

                                                 
398 Obdobně též VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a 
správa cizího majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 243. 
399 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
400 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 37. 
401 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 244. 
402 VRZALOVÁ, Lenka. § 986. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 55. 
403 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 244. Úprava se nachází v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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dojde k odstoupení od smlouvy ještě před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí.404 

  Konečně nelze vyloučit ani případy vadných zápisů, kdy dojde ze strany 

katastrálního úřadu k chybě. Může se jednat o chybný přepis podkladové listiny či 

technickou chybu.405 R. Pavlů uvádí, že v závislosti na povaze věci lze takové chybné 

zápisy řešit opravou dle § 36 KatZ406
, což by dle uvedeného autora mělo být možné vždy, 

pokud s opravou souhlasí dotčené osoby a nedošlo k dispozici se zapsaným právem.407 

Není-li to možné, pak by se mělo postupovat podle § 986 ObčZ,
408 který bude rozebrán 

v kapitole 5.4.3. 

5.2.2. Nabytí na základě úplatného právního jednání 

I na věci zapsané ve veřejném seznamu se aplikuje požadavek řádného, tedy platného 

titulu, jak je podrobněji rozebráno v kapitole 3.1. Zde je možné zmínit, že odchylně se 

vyjádřil P. Vrcha, podle kterého lze akceptovat i neplatnou smlouvu: 

„[…] okolnost, že takové věcněprávní jednání bude postiženo absolutní neplatností, 

nebude mít vliv na poskytnutí ochrany, pokud jednající osoba byla v rozhodném 

okamžiku […] v dobré víře, že právně jednala platně.“
409  

V rámci své úvahy však zároveň konstatoval, že ostatně smlouva s nevlastníkem 

nemůže být platná, protože „nevlastník nemovitosti […] by pochopitelně nemohl platně 

právně jednat“.
410 Tento názor je však v přímém rozporu s textem § 1760 ObčZ, podle 

kterého skutečnost, že strana nebyla při jejím uzavření oprávněna nakládat s tím, co má dle 

smlouvy být plněno, nepůsobí neplatnost smlouvy. Proti uvedenému názoru P. Vrchy se 

                                                 
404 VRZALOVÁ, Lenka. § 986. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 55. 
405 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
406 § 36 Katz: „(1) Na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví 

katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) 

nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr 

parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem. […] (4) Sdělí-li do 
30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný oprávněný katastrálnímu úřadu, že s provedenou opravou 

nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci.“ 
407 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
408 Tamtéž, s. 976. 
409 VRCHA, Pavel. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka. Praha: Leges, 2015, 
s. 98. 
410 Tamtéž, s. 98. 
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vymezil P. Tégl s J. Zajícem.411 Většina autorů na požadavku platnosti právního jednání 

mezi neoprávněným převodcem a dobrověrným nabyvatelem, dle mého názoru správně, 

trvá.412 

Je tedy třeba zdůraznit, že na základě § 984 ObčZ nemůže dojít k nabytí vlastnického 

práva osobou, která zápisu do katastru nemovitostí dosáhla na základě neplatného právního 

titulu. Ta osoba může případně podle okolností nabýt vlastnické právo mimořádným 

vydržením dle § 1095 ObčZ.  

Zároveň je však v § 984 ObčZ okruh právních skutečností, jež mohou vést ke vzniku 

vlastnického práva na straně dobrověrného nabyvatele, omezen na právní jednání, tedy 

převody. Tím je zejména vyloučena možnost nabytí vlastnického práva děděním, pokud 

zůstavitel byl knihovním, ale nikoliv skutečným vlastníkem, stejně jako nabytí na základě 

soudního či správního rozhodnutí.
413 Při nabývání v dražbě podle zákona o veřejných 

dražbách, OSŘ či EŘ dochází k nabytí vlastnického práva na základě těchto právních 

předpisů.
414  

Požadavkem úplatnosti se zabývá kapitola 3.2 této diplomové práce. 

5.2.3. Nabytí od osoby zapsané ve veřejném seznamu 

K této podmínce je vhodné upřesnit, že se musí jednat skutečně o knihovního 

vlastníka (případně svěřenského správce či státní organizaci oprávněnou hospodařit s 

majetkem státu), tedy osobu, která je v okamžiku podání návrhu na vklad už skutečně ve 

veřejném seznamu jako vlastník zapsána.
415 Nestačí, pokud tato osoba pouze podala návrh 

na vklad, a to i přestože podle § 10 KatZ nastávají, v případě jeho povolení, právní účinky 

zápisu k okamžiku, kdy byl návrh katastrálnímu úřadu podán.
416 

KatZ v § 17 odst. 1 písm. g) připouští, aby došlo k nabytí vlastnického práva osobou 

B od osoby A, která není v katastru zapsaná jako vlastník, za předpokladu, že zároveň s 

návrhem na vklad budou katastrálnímu úřadu doručeny listiny, které by odůvodňovaly 

                                                 
411 TÉGL, Petr, ZAJÍC, Jaromír. Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité 

pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného. Právní rozhledy. 2016, č. 4, s. 120-121. 
412 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 37; BEZOUŠKA, Petr a kol. Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019, č. 1, s. 1-9. 
413 VRCHA, Pavel. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka. Praha: Leges, 2015, 
s. 98. 
414 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 978. 
415 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 42. 
416 Tamtéž, s. 42. 
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zápis vlastnického práva osoby A do katastru. V takovém případě však nelze osobu A 

považovat za osobu zapsanou v katastru jako vlastník, a není tedy možné aplikovat 

ustanovení § 984 ObčZ.
417 Nejprve by muselo být v katastru (v rozporu se skutečným 

právním stavem) zapsáno vlastnické právo osoby A. Teprve poté by se mohl uplatnit 

princip materiální publicity a osoba B by mohla nabýt vlastnické právo od osoby A 

jakožto knihovního vlastníka. 

Konečně je třeba přisvědčit názoru L. Vrzalové, podle které nebude možné podle 

§ 984 ObčZ nabýt vlastnické právo na základě smlouvy s osobou, která se pouze vydává za 

zapsaného vlastníka, či na základě smlouvy se zfalšovaným podpisem vlastníka, a to ani 

kdyby byl nabyvatel v dobré víře, že se skutečně jedná o osobu zapsaného vlastníka, resp. 

jeho podpis.418 

5.2.4. Dobrá víra a právní prověrka nemovitosti (due diligence) 

Stejně jako u jiných případů nabytí od neoprávněného i zde je vyžadována dobrá víra 

jakožto zcela klíčový předpoklad. Specifikem u věcí nemovitých, že zde je vyžadována 

dobrá víra ve správnost zápisu v katastru nemovitostí ohledně oprávnění auktora věc 

převést, zpravidla tedy ohledně jeho vlastnického práva. Dobrá víra se přitom posuzuje 

k době podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
419 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2, požadavek dobré víry vyžaduje splnění 

podmínky obvyklé opatrnosti nabyvatele a nese s sebou i určitou investigativní povinnost. 

Stanovit její rozsah není snadné. Za účinnosti ObčZ 1964 se u nás vyvinula praxe 

rozsáhlých právních prověrek (due diligence) vlastnického práva převodce, které 

zahrnovaly i přezkum nabývacích titulů jeho předchůdců, a to deset let zpětně.
420 Právě 

deset let totiž trvala vydržecí doba
421 a vydržení bylo jediným prostředkem „zhojení“ 

předchozích neplatných nabývacích titulů. 

                                                 
417 Tamtéž, s. 42. 
418 Tamtéž, s. 44. 
419 Viz ObčZ, § 984 odst. 1: „[...] Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li 
však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.“ Ve spojení s ObčZ, 

§ 1102: „Převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do 

vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.“ 
420 PAKOSTA, Viktor a Vojtěch RŮŽIČKA. Rizika nové právní úpravy součásti nemovitosti a předkupního 

práva. In: Epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: 
 https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nove-pravni-upravy-soucasti-nemovitosti-a-predkupniho-prava-
94322.html.  
421 Viz ObčZ 1964, § 134. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nove-pravni-upravy-soucasti-nemovitosti-a-predkupniho-prava-94322.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nove-pravni-upravy-soucasti-nemovitosti-a-predkupniho-prava-94322.html
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Domnívám se, že k aplikaci vodítek, jež poskytovala judikatura k ObčZ 1964, je 

nutné přistupovat velmi opatrně. Jak uvádí R. Pavlů, tato dřívější judikatura se „uplatní 

jen značně omezeně“.
422 Za účinnosti ObčZ 1964 totiž nebyla možnost nabytí nemovitostí 

zákonem zvlášť upravena a Ústavní soud tedy na základě ústavních principů dovodil, že je 

třeba v konkrétních případech porovnávat zájmy nabyvatele v dobré víře a vlastníka.
423  

Vzhledem ke znění § 980 a § 984 ObčZ je zřejmé, že nutným požadavkem na dobrou 

víru nabyvatele je, aby se vždy seznámil s údaji zapsanými v katastru nemovitostí. 

S ohledem na prvorepublikovou judikaturu je možné dovodit, že běžným požadavkem je 

také prohlídka předmětné nemovitosti.
424 Při ní má nabyvatel možnost zjistit případné 

okolnosti poukazující na existenci nesrovnalostí:  

„Námitka žalovaného, že je chráněn důvěrou ve veřejné knihy podle § 1500 obč. zák., 

není odůvodněna. Neboť žalovaný při nabytí nemovitosti […] musel věděti nejen, že 

žalobce a jeho předchůdci sporného sklepa výhradně sami užívali, nýbrž i, že sklep je 

zcela mimo dosah jeho moci, neboť neměl do něj vůbec přístup, dveře vedly do 

sklepa jen ze sousedního pozemku a klíče k nim měl jen soused. Tento skutkový stav 

musil v něm vzbuditi důvodnou pochybnost o tom, zda sklep patří k domu, kterého 

nabývá, a při nutné obezřetnosti a náležité opatrnosti musil se toho dopátrati, že 

sklep je vlastnictvím sousedovým.“
425  

Naopak zřejmě není na místě požadovat po nabyvateli rutinní prověřování 

nabývacích titulů zcizitele a jeho předchůdců. L. Vrzalová k tomu předkládá následující 

argumentaci: 

„Není povinností osoby, která nahlédla do veřejného seznamu, aby prováděla 

jakákoli další šetření proto, aby se ujistila, zda zde soulad mezi skutečným a 

evidenčním právním stavem opravdu je. Zejména není třeba ověřovat, zda zápisy ve 

veřejném seznamu odpovídají listinám, podle kterých byly provedeny, či zda jsou tyto 

listiny způsobilým titulem k nabytí zapsaného práva. Opačný přístup by byl v rozporu 

                                                 
422 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 975. 
423 Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2219/12 ze dne 17. 4. 2014. 
424 „Vstupuje-li kdo do právního jednání, předpokládá se o něm, že jedná s dbalostí a obezřetností, kterou 

zachovává pečlivý hospodář ve svých záležitostech. […] Kupuje-li kdo dům, majetnost zpravidla hodnotnější, 

určenou na delší dobu a zároveň věc dle svých vlastností složitější vzhledem na polohu, stavební stav, vnitřní 

rozdělení, zařízení a uspořádání, vztahy a poměry sousedního domovního majetku a pod., jest pravidlem a 

zároveň příkazem bedlivosti, že se osoba, svých zájmů pamětlivá, o poměrech takové nemovitosti předem 

informuje a to nejen informacemi u osob s věcí obeznalých, nýbrž a hlavně tím, že si kupovaný objekt v těchto 

pro nabývání a užívání důležitých ohledech prohlédne.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé 

republiky ze dne 12. 5. 1925, sp. zn. Rv II 113/25.  
425 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv I 1815/32. 
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s § 980 odst. 2, který zakládá domněnku souladu stavu zapsaného a skutečného 

právního stavu, a kladl by nepřiměřené nároky na smluvní strany.“
426 

 Nejedná se přitom o názor nový. Již E. Svoboda uzavřel, že „[n]ikdo není povinen 

srovnávati nesporný obsah knihy hlavní s obsahem sbírky listin.“
427 Dále upozorňoval, že 

kdyby neplatil princip materiální publicity, „pozbyly by zápisy veřejných knih svého 

významu; neboť by nestačilo nahlédnouti do knihy, nýbrž by bylo třeba konati mimo to 

šetření, zda se to, co je v pozemkové knize, shoduje se skutečným právním stavem“.
428 S tím 

lze zcela souhlasit. Pokud by byl nabyvatel za všech okolností povinen procházet 

předchozí nabývací tituly, neplnil by katastr nemovitostí funkci evidence právních vztahů, 

ale v podstatě by byl redukován na archiv relevantních smluv ve sbírce listin. 

 Je možné odkázat i na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 792/2013 k ObčZ 

1964: „Žádným právním předpisem totiž není kupujícímu uložena povinnost zabývat se 

okolnostmi v souvislosti s předchozími tzv. nabývacími tituly a zkoumat, zda předchozí 

majetkové transakce týkající se téhož imobilního předmětu byly standardní či nějak 

neobvyklé.”429 

Domnívám se, že je tedy možné dospět spolu s prvorepublikovou soudní praxí 

k závěru, že „[s]tačí z pravidla, když nabyvatel při nabytí zachová v té příčině onu 

opatrnost, která dle zvyklostí poctivého a bedlivého právního styku jeví se býti nutnou, 

naproti tomu nelze mu rozumně ukládati za povinnost, by za tím účelem konal a prováděl 

podrobná šetření, pakliže povaha případu k tomu zvlášť podnětu nezavdává“.
430 

Ověřování nabývacích titulů převodce a minulých vlastníků bude tedy na místě, 

pokud se při nahlížení do katastru nemovitostí, při prohlídce nemovitosti či z jiného 

důvodu objeví nějaké nestandardní okolnosti zakládající pochybnosti o vlastnickém právu 

auktora. Může se podle okolností jednat například o situace, kdy nemovitost fakticky 

užívá jiná osoba (nejde-li například o nájemce). Pochybnosti mohou vzniknout i na 

základě samotného zápisu v katastru431 nebo jednání zcizitele432
.  Stejně tak, pokud bude 

                                                 
426 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 40. 
427 SVOBODA, Emil. Právo občanské. 2. vyd. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 13. 
428 SVOBODA, Emil. Právo občanské. 2. vyd. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 49. 
429 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 792/2013 ze dne 29. 5. 2013.  
430 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv I 1134/24 ze dne 23. 9. 1924. 
431 HARTMANN, Antonín. In: ROUČEK, František, Jaromír SEDLÁČEK a kol. Komentář k 

československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi. Díl 2, (§§ 285 až 530). Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 539-540. 
432 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 243. 
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nabyvateli převodcem či třetí osobou poskytnuta informace naznačující, že stav zapsaný 

v katastru neodpovídá stavu skutečnému. 

Dobrou víru nabyvatele bude vylučovat poznámka spornosti zápisu v katastru 

nemovitostí.433 Otázkou je účinek tzv. plomby, tedy vyznačení skutečnosti, že práva jsou 

dotčena změnou.
434 Jsem stejného názoru jako komentářová literatura, tedy že plomba 

brání naplnění požadavku dobré víry v závislosti na tom, k čemu je zapsána – pokud se 

týká vlastnického práva, bude vylučovat dobrou víru nabyvatele.
435 Naproti tomu není 

důvod, proč by plomba týkající se věcného břemene cesty měla bránit nabytí vlastnického 

práva dobrověrným nabyvatelem. Je však možné, aby taková věcná práva byla 

považována za závady na věci, které nabyvatel mohl z okolností zjistit ve smyslu § 1107 

ObčZ, a která tedy na nabyvatele přecházejí. 

Je třeba pozastavit se nad způsoby převodů vlastnického práva k nemovitostem 

v rámci velkých realitních projektů, především investičních a developerských. Ty často 

nejsou realizovány formou tzv. asset dealu, tedy přímé koupě nemovitosti, ale formou tzv. 

share dealu, kterým je převod obchodního podílu ve společnosti, jíž svědčí vlastnické 

právo k předmětné nemovitosti. Vzhledem k tomu, že u share dealu nedochází ke změně 

vlastníka zapsaného v katastru nemovitostí, není na takové převody aplikovatelný § 984 

ObčZ. U těchto transakcí lze tedy nadále doporučit provádění právních prověrek neboli 

due diligence zahrnujících přezkum nabývacího titulu převodce i jeho předchůdců. Je však 

třeba při nich brát v úvahu možnost, že převodce či některý z jeho předchůdců mohl 

vlastnické právo nabýt právě na základě § 984 ObčZ a nejen vydržením, jako tomu bylo 

v minulosti. 

Dobrá víra vyžadovaná § 984 ObčZ se v souladu s § 7 ObčZ presumuje. Okolnosti, 

které měly v nabyvateli vyvolat důvodné pochybnosti o souladu zapsaného stavu se 

stavem skutečným, tak bude dokazovat osoba, která uplatňuje své právo vůči 

nabyvateli.436 

 

 

                                                 
433 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 978. 
434 Jedná se o legislativní zkratku dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, § 2 odst. 1 písm. e). 
435 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 42. Shodně též PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan. 

Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 980. 
436 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 
majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 243. 
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5.3. Účinky materiální publicity  

Princip materiální publicity dle § 984 odst. 2 ObčZ neumožňuje jen nabytí od 

neoprávněného, ale „[ch]rání nabyvatele také před tím, aby nabyl nemovitost v jiném, 

horším stavu, než jaký vyplývá z údajů katastru nemovitostí“.
437 Pokud tedy určité věcné 

právo zatěžující nemovitost není zapsáno v katastru, získává ji nabyvatel ve stavu bez 

takového zatížení. Práva k věci, která platně nevznikla, ale byla v katastru nemovitostí 

zapsána, po nabytí neoprávněným nabyvatelem v dobré víře získají znovu účinky. To však 

vzhledem k formulaci § 984 „ve prospěch osoby“ neplatí, pokud by šlo o práva věc 

zatěžující.
438 Bude-li se tedy jednat například o služebnost cesty, kdy pozemek nabytý dle 

§ 984 odst. 2 je zapsán jako pozemek panující, toto právo „oživne“. Pokud by však měl být 

pozemek pozemkem služebným, princip materiální publicity se neuplatní, protože by to 

nebylo ve prospěch dobrověrného nabyvatele. Práva k věcí cizí zatěžující věc, která 

objektivně existují, avšak nejsou zapsaná v katastru nemovitostí, zaniknou.439  

Ustanovení § 984 odst. 2 ale stanoví, že princip materiální publicity se nepoužije 

pro nezbytnou cestu, výměnek a věcná práva vznikající ze zákona bez zřetele na stav 

zápisů ve veřejném seznamu. Ustanovení § 984 odst. 2 se tedy jeví jako speciální 

ustanovení k § 1107 ObčZ,
440 když zakotvuje, že nezbytná cesta, výměnek a práva 

vznikající ze zákona bez zřetele na stav zápisu v katastru nemovitostí v důsledku vzniku 

vlastnického práva dobrověrného nabyvatele nezanikají.
441 

Pro úplnost uvádím, že při posuzování případů možného nabytí od neoprávněného 

v minulosti, je třeba mít na paměti přechodná ustanovení § 3064 ObčZ. Princip materiální 

publicity se začal obecně aplikovat až od 1. 1. 2015. 

 

 

                                                 
437 Tamtéž, s. 243 – 244. 
438 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 977; 
VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 44 – 45. 
439 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 977; 
VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 45. 
440 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 46. S tím souhlasí i PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a 

kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
441 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 244. VRCHA, Pavel. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru 
nemovitostí) od nevlastníka. Praha: Leges, 2015, s. 109 – 110. 
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5.4.  Ochrana skutečného vlastníka 

Rubem ochrany nabyvatele v dobré víře na základě principu materiální publicity je 

významný zásah do práv skutečného vlastníka, nezapsaného do katastru nemovitostí. 

Právní řád proto zakotvuje řadu mechanismů, které mají jeho postavení posílit a především 

zabránit podvodnému nakládání s nemovitostmi. V první řadě se jedná o informování 

vlastníka o zahájení vkladového řízení a následně o zápisu vlastnického práva jiné osoby. 

Dále potom o možnost zapsání poznámky rozepře podle § 985 ObčZ a poznámky spornosti 

dle § 986 ObčZ. K této terminologii je třeba dodat, že je používána doktrínou, avšak text 

ObčZ i § 24 KatZ zná pouze pojem poznámky spornosti. Poznámku rozepře a poznámku 

spornosti rozeznával knihovní zákon z roku 1871.442 V dalším textu budu shodně 

s literaturou rozlišovat poznámku rozepře (dle § 985 ObčZ) a poznámku spornosti (podle 

§ 986 ObčZ).
443 

5.4.1. Informační povinnost katastrálního úřadu 

Zákonodárce v § 16 odst. 1 KatZ zakotvil, že o zahájení vkladového řízení, resp. o 

vyznačení, že práva jsou dotčená změnou, informuje katastrální úřad nejpozději den poté 

vlastníka nemovitosti. Má-li vlastník zřízenou službu sledování změn katastru, bude 

informován prostřednictvím této služby. V opačném případě bude vyrozuměn 

prostřednictvím datové schránky, a pokud ji vlastník nemá zřízenou, tak zasláním 

doporučeného dopisu na adresu místa trvalého pobytu.
444 Dále, pokud o to vlastník 

požádá, má být informován též elektronicky na e-mailovou adresu nebo zprávou na 

mobilní telefon. 

P. Baudyš kritizuje nepřesnosti ve formulaci předmětného ustanovení, které 

katastrální úřady překlenuly výkladem a postupem popsaným výše, a přikládá je chaosu, 

který v době přijetí KatZ vládl v Parlamentu a kdy poslanci a senátoři „plně podlehli 

panickému strachu, který vyvolala malá skupinka osob, z § 984 odst. 1 ObčZ, který má být 

v budoucnu údajnou příčinou toho, že občané budou v masovém měřítku podvodným 

                                                 
442 Viz zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách, § 61 a násl. 
443 VRZALOVÁ, Lenka. § 985. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 469; PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan. Občanský 

zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 979. 
444 Vycházím z výkladu P. Baudyše, který popisuje, jak v praxi postupují katastrální úřady. Viz BAUDYŠ, 

Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 68-69. 



 
 

93 
 

jednáním okrádáni o své nemovitosti bez jakékoli možnosti se důsledkům takového 

podvodného jednání bránit“.
445  

Zápis není podle § 18 odst. 1 KatZ možné provést dříve než 20 dnů od odeslání 

vyrozumění o zahájení vkladového řízení vlastníkovi dle výše zmiňovaného § 16 KatZ. 

Dle P. Baudyše je smyslem ustanovení, „že pokud je vkladová listina padělaná, dozví se o 

vyznačení plomby včas osoba, která má být v důsledku předložení padělku k zápisu do 

katastru okradena. A jakmile se o tom dozví, oznámí katastrálnímu úřadu, že je na 

soukromé vkladové listině padělán její podpis nebo je padělaná veřejná listina předložená 

ke vkladu jako celek.“
446  

Je třeba zdůraznit, že tato lhůta neplyne od doručení vyrozumění, ale jeho odeslání. 

Je tedy možné, aby vlastník vyrozumění přehlédl. Podle mého názoru je však rozumné, 

aby vlastník nesl riziko, že mu fakticky vyrozumění v dané lhůtě doručeno nebude, 

protože v opačném případě by mohlo dojít k neúměrnému protahování vkladového řízení.  

Konečně pak dle § 18 odst. 3 KatZ zašle katastrální úřad účastníkům vkladového 

řízení vyrozumění o provedení vkladu.
447 Výslovně přitom stanoví, že účastník, jehož 

práva k nemovitosti na základě provedeného vkladu zanikají nebo se omezují, který je ve 

vkladovém řízení zastoupen zmocněncem, bude o provedeném vkladu informován nejen 

prostřednictvím zmocněnce, ale i přímo. Tím mají být eliminována zejména rizika 

v případech, kdy za vlastníka jedná „zástupce“ na základě padělané plné moci.
448 

Vyrozumění je doručováno vlastníkovi do vlastních rukou.
449 Okamžik doručení je 

důležitý pro běh lhůty dle § 986 ObčZ pro zapsání poznámky spornosti s účinky do 

minulosti, jak bude popsáno v dalším textu. 

5.4.2. Poznámka rozepře 

  V ustanovení § 985 ObčZ je zakotveno, že pokud není stav zapsaný ve veřejném 

seznamu v souladu se skutečným právním stavem, může se ten, jehož věcné právo je tím 

dotčeno, domáhat odstranění tohoto nesouladu. Přitom se na jeho žádost zapíše do 

veřejného seznamu, že svoje právo uplatnil, za předpokladu, že tak učinil. Následné 

                                                 
445 Tamtéž, s. 67. 
446 Tamtéž, s. 84. 
447 Vlastník je dle § 13 KatZ účastníkem řízení: „Účastníkem řízení o povolení vkladu (dále jen „vkladové 

řízení“) je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se 

omezuje.“ 
448 Důvodová zpráva k § 16 KatZ uvádí: „Ustanovení odstavce 1 má zajistit nad rámec správního řádu 

informování vlastníka o zahájeném vkladovém řízení, a to cestou nezávislou na případném zmocněnci 

(falzifikát plné moci byl použit ve většině analyzovaných pokusů o podvod).“ 
449 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 86. 
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rozhodnutí o jeho věcném právu pak působí vůči každému, jehož právo bylo do veřejného 

seznamu zapsána poté, co dotčená osoba o zápis požádala. Zákonné ustanovení je 

inspirováno § 61 a §§ 69 – 71 knihovního zákona z roku 1871.450 

 Přesný smysl, účinky a podmínky aplikace § 985 ObčZ nemusí být z jeho textu na 

první pohled zřejmé. Zákonodárce mohl zvolit i jednodušší formulaci. V první řadě § 985 

stanoví, že každý se může domáhat odstranění nesouladu, jinými slovy změny zapsaných 

údajů, pokud zapsané údaje neodpovídají skutečnosti, a to na úkor jeho věcného práva. 

K nesouladu přitom může dojít z důvodů, které byly vymezeny v kapitole 5.2.1 výše. Ve 

vztahu k vlastnickému právu tedy v  úvahu připadají případy, kdy došlo k 

(i)  mimoknihovnímu vzniku (a korespondujícímu zániku) vlastnického práva, (ii) 

následnému odpadnutí právního důvodu zápisu, (iii) zápisu bez právního důvodu či (iv) 

chybnému zápisu. Zápisu bez právního důvodu se týká § 986, který má povahu ustanovení 

speciálního a bude rozebrán v následující kapitole (5.4.3).  

 Podle § 985 ObčZ se bude postupovat v případech mimoknihovního vzniku 

práva,451 tedy například pokud došlo k vydržení, nabytí vlastnického práva děděním či 

výrokem orgánu veřejné moci (například při vypořádání spoluvlastnictví) a tato skutečnost 

se dosud nepromítla do katastru nemovitostí. Je třeba zdůraznit, že se může jednat pouze o 

případy nabytí vlastnického práva, u kterých se neuplatňuje intabulační princip. Tedy tam, 

kde zápis vlastnického práva má pouze deklaratorní účinky.  

Otázkou je, zda se uplatní § 985, anebo § 986 ObčZ u případů následného 

odpadnutí právního důvodu zápisu. Příkladem je odstoupení od převodní smlouvy, 

naplnění rozvazovací podmínky či úspěšné uplatnění námitky relativní neplatnosti
452 

převodní smlouvy. R. Pavlů je toho názoru, že případy následného odpadnutí právního 

důvodu je třeba řešit v závislosti na jejich účincích.. Pokud odpadne právní důvod zápisu s 

účinky ex tunc, a hledí se tedy na něj tak, že zde právní důvod zápisu nebyl od počátku, 

měl by se dle jeho názoru uplatnit § 986 ObčZ.
453 Jednalo by se zřejmě o případy relativní 

neplatnosti a odstoupení od smlouvy.  

                                                 
450 Zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách. 
451 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
452 „Právní úkon, u něhož je dán důvod tzv. relativní neplatnosti, se považuje za platný (se všemi důsledky z 

toho na právní vztahy vyplývajícími), dokud se ten, na jehož ochranu je důvod neplatnosti právního úkonu 

určen, neplatnosti nedovolá. Jestliže se oprávněná osoba dovolala tzv. relativní neplatnosti důvodně, je 

právní úkon neplatný od svého počátku (ex tunc). To platí i tam, kde na základě tohoto právního úkonu 

(smlouvy) vzniklo vkladem do katastru nemovitostí věcné právo.“ Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 

2940/2007 ze dne 20. 1. 2009. 
453 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
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 Odchylné řešení nabízí L. Vrzalová, která všechny případy následného odpadnutí 

právního důvodu vyčleňuje z aplikace § 986 a domnívá se, že se na ně bude aplikovat 

§ 985 ObčZ.454 Přikláním se k později uvedenému závěru. Zápis totiž v době svého 

provedení nebyl proveden bez právního důvodu. Společným jmenovatelem s případy 

mimoknihovního vzniku práva je, že knihovní vlastník byl v určitém momentu zároveň 

vlastníkem skutečným, avšak následně došlo ke změně právních poměrů, a stav evidovaný 

v katastru nemovitostí již neodpovídá právní realitě.  

 Změny zápisu je možné dosáhnout tak, že skutečný vlastník podá k příslušnému 

katastrálnímu úřadu návrh na vklad svého vlastnického práva a doloží je příslušnou 

vkladovou listinou, z níž změna v subjektu vlastnického práva vyplývá.455 Může se jednat 

například o potvrzení soudu o nabytí dědictví, soudní rozhodnutí o vypořádání 

spoluvlastnictví či například rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění či pozemkových 

úpravách. Pokud se skutečný vlastník dohodne s vlastníkem knihovním, přichází v úvahu i 

zápis na podkladě souhlasného prohlášení podle § 66 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální vyhlášky). 

 Někdy však vlastník (případně osoba, která se za něj sama mylně považuje) dosud 

nemá k dispozici žádnou takovou vkladovou listinu, protože o jeho vlastnickém právu 

musí nejprve rozhodnout soud deklaratorním rozhodnutím. V takovém případě je dle § 985 

ObčZ možné nechat do katastru nemovitostí zapsat tzv. poznámku rozepře, která 

signalizuje, že o vlastnické právo se vede soudní spor. Podmínkou zápisu poznámky 

rozepře je, že bude katastrálnímu úřadu zároveň doručen i doklad o podání žaloby. Tím 

může být kopie žaloby s podacím razítkem soudu, potvrzení soudu o doručení žaloby či 

potvrzení z datové schránky, pokud byla žaloba podána jejím prostřednictvím.
456 

Souhlasím se závěrem, že důkazem nebude poštovní podací lístek, protože ten nevypovídá 

o obsahu zásilky.457 V opačném případě katastrální úřad poznámku rozepře nezapíše. 

 Předmětné ustanovení nespecifikuje, jak má dotyčný své právo uplatnit. Bude se 

ale jednat o žalobu na určení existence vlastnického práva.
458 Žalobce nebude muset 

                                                 
454 VRZALOVÁ, Lenka. § 985. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 50. 
455 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 113. 
456 ŠUSTROVÁ, Daniela, Petr BOROVIČKA a Jaroslav HOLÝ. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 207. Obdobně též PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: 

komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 980. 
457 ŠUSTROVÁ, Daniela, Petr BOROVIČKA a Jaroslav HOLÝ. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 207. Obdobně též PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan. Občanský zákoník: 

komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 980. 
458 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol.. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 980. 
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prokazovat právní zájem dle § 80 písm. c) OSŘ, protože ten plyne přímo z § 985 ObčZ.
459 

Žalobu je třeba podat proti osobě, která je zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník 

v okamžiku podání žádosti o zápis poznámky rozepře.
460 Z textu § 985 vyplývá, že 

následné soudní rozhodnutí o vlastnickém právu bude závazné i pro osoby, jejichž věcná 

práva budou do katastru nemovitostí zapsána po podání žádosti o zápis poznámky rozepře.  

Poznámka rozepře tedy působí do budoucna. Účinky poznámky rozepře ve vztahu 

k dobrověrnému nabyvateli dle § 984 lze demonstrovat na následujícím příkladě. Osoba A 

převedla nemovitost na osobu B a osoba B je zapsána jako vlastník předmětné nemovitosti. 

Následně však dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny. Osoba A 

podá k soudu žalobu na určení vlastnického práva a žádost o zápis poznámky rozepře. 

Katastrální úřad poznámku zapíše. Pokud by osoba B uzavřela kupní smlouvu na 

předmětnou nemovitost s osobou C a osoba C podala návrh na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí předtím, než původní vlastník A doručí katastrálnímu úřadu žádost o 

zápis poznámky rozepře, nebude mít tato poznámka vůči osobě C účinky a ta platně 

nabude vlastnické právo dle § 984 ObčZ. Nelze zde již ani hovořit o nesouladu stavu 

zapsaného se stavem skutečným. 

Pokud ale osoba C podá návrh na vklad svého vlastnického práva až poté, co byla 

podána žádost na zápis poznámky rozepře vlastníkem A, nemůže osoba C nabýt vlastnické 

právo od nevlastníka B na základě § 984 ObčZ. Poznámka rozepře totiž vylučuje dobrou 

víru nabyvatele, jakožto jednu z podmínek aplikace § 984 ObčZ.
461 Z uvedeného vyplývá, 

že v případech jako je odstoupení od smlouvy by měl vlastník co nejrychleji podat žalobu 

na určení vlastnického práva a požádat o zápis poznámky rozepře. 

Poznámka rozepře nemá vliv na průběh vkladového řízení
462 a nebrání dalším 

zápisům věcných práv, včetně vkladu vlastnického práva. Tyto vklady ale mohou být 

potenciálně vymazány, a to v závislosti na výsledku soudního sporu. K tomu KatZ v § 24 

odst. 3 stanoví: „Vyhoví-li soud žalobě, o které je zapsána poznámka spornosti 

                                                 
459 VRZALOVÁ, Lenka. § 985. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 51. 
460 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 980. 
461 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 245, pozn. pod čarou č. 594; JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a 

Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde Praha, 
2014, s. 269; PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 

2017, s. 980. 
462 JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s 
vybranou judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014, s. 270. 
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zápisu,463
vymaže katastrální úřad všechny zápisy, vůči nimž poznámka spornosti zápisu 

působí.“ 

5.4.3. Poznámka spornosti 

Pro případy zápisů bez právního důvodu obsahuje speciální úpravu § 986 ObčZ. Ta je 

inspirována § 61 - 64  knihovního zákona.464 Konstrukce tohoto ustanovení je opět 

poměrně složitá. Stanoví, že „[k]do tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným 

bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a 

žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno“.
465 Z další věty pak plyne, že 

katastrální úřad poznámku spornosti vymaže, pokud tento žadatel do dvou měsíců od 

doručení žádosti nedoloží, že své právo uplatnil u soudu.  

Z uvedeného je zřejmé, že zápis poznámky spornosti není na rozdíl od poznámky 

rozepře dle § 985 ObčZ podmíněn doložením toho, že byla podána žaloba. To je rozhodně 

spravedlivý přístup. Pokud totiž došlo k zápisu bez právního důvodu, znamená to, že osoba 

zapsaná jako vlastník ve skutečnosti nikdy vlastníkem věci nebyla. Budou sem mimo jiné 

spadat i případy podvodného jednání, kdy bude na smlouvě o převodu například 

zfalšovaný podpis vlastníka. Tomu je tedy potřeba dát příležitost k obraně proti takovému 

zápisu, aby vlastnické právo nepozbyl. Ačkoliv osoba, které takový neplatný zápis svědčí 

se nemůže stát vlastníkem,
466 mohlo by dojít k následnému „převodu“ na dobrověrného 

nabyvatele a nabytí vlastnického práva dle § 984 ObčZ. Vlastník tedy může urychleně 

zareagovat podáním žádosti o zápis poznámky spornosti a následně je mu poskytnuta lhůta 

dvou měsíců na přípravu žaloby na určení práva a její doručení soudu.  

Lhůta dvou měsíců má přitom povahu lhůty hmotněprávní, je tedy nutné během ní 

nejen žalobu na soud odeslat, ale přímo doručit, a rovněž doručit doklad o podání žaloby 

katastrálnímu úřadu.
467 Důležité je také pamatovat na to, že lhůta neběží od okamžiku 

zápisu poznámky spornosti, ale již ode dne podání žádosti o její zápis. Pokud vlastník 

v dané lhůtě podat žalobu nestihne, dojde k výmazu poznámky spornosti. Vlastník může o 

její zápis zažádat znovu, avšak poznámka už nebude působit své účinky od okamžiku 

podání první žádosti, ale až od podání této pozdější. 
                                                 
463 KatZ terminologicky nerozlišuje mezi poznámkou spornosti a poznámkou rozepře.  
464 Zákon č. 95/1871 Ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách. 
465 Viz ObčZ, § 986 odst. 1. 
466 Uvažovat je možné pouze o mimořádném vydržení po uplynutí doby 20 let podle § 1095 ObčZ, pokud 

tato osoba neměla nepoctivý úmysl. To je možné v některých případech absolutně neplatných smluv. 
Mimořádné vydržení však bude samozřejmě vyloučeno u podvodů a obdobných jednání. 
467 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 983. 
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Zákonodárce považuje případy zápisů bez právního důvodu – a to zcela legitimně - za 

závažnější než případy mimoknihovního vzniku práv a následného odpadnutí právního 

důvodu. Za určitých okolností tedy přiznává poznámce spornosti i účinky do minulosti. 

Naproti tomu poznámka rozepře dle § 985 ObčZ působí výhradně do budoucnosti. 

Pokud skutečný vlastník požádá o zápis poznámky spornosti ve lhůtě jednoho měsíce 

ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, „působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis 

svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu“.
468 Působí tedy i proti 

dobrověrnému nabyvateli dle § 984 ObčZ. Dále se v § 986 odst 2 uvádí, že po uplynutí této 

lhůty působí jeho právo pouze proti tomu, kdo dosáhl zápisu, aniž by byl v dobré víře. Po 

uplynutí dané lhůty už tedy nemůže mít zápis poznámky spornosti vliv na práva nabyvatele 

dle § 984, protože ten v dobré víře být musel.  

Může ale působit do minulosti proti osobě, která dosáhla napadaného zápisu 

vlastnického práva bez právního důvodu, jakož i případných dalších zapsaných knihovních 

vlastníků, kteří nesplnili podmínky dle § 984 ObčZ. Ačkoliv § 986 odst. 2 hovoří pouze o 

nedostatku dobré víry, nabytí vlastnického práva by bylo vyloučeno, i kdyby nebyly 

splněny jiné z podmínek § 984 ObčZ, tedy například úplatnost či kdyby titulem nebylo 

právní jednání, ale například dědění. Pokud totiž nebude splněna jakákoli z podmínek 

§ 984, k nabytí od neoprávněného nedojde a žádným jiným způsobem (kromě vydržení) 

nelze vlastnické právo od knihovního vlastníka, který ve skutečnosti vlastníkem není, 

nabýt. L. Vrzalová k tomu uvádí, že „[u]stanovení § 986 odst. 2 za středníkem je tedy 

třeba vykládat tak, jako kdyby znělo „po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo 

nesplňuje podmínky § 984““.
469 R. Pavlů pak považuje text za středníkem přímo za 

nadbytečný.
470 

Uvedená lhůta v délce jednoho měsíce je lhůtou subjektivní.
471 Dle textu předmětného 

ustanovení začíná plynout okamžikem, kdy se vlastník o zápisu „dozvěděl“. Dozvědět se o 

ní mohl zejména vyrozuměním o provedení zápisu vlastnického práva dle § 18 odst. 3 

KatZ (viz kapitola 5.4.1 výše), ale též například nahlédnutím do katastru nemovitostí.472 

Konečně ve třetím odstavci § 986 je zakotveno, že lhůta pro zápis poznámky spornosti 

nečiní jeden měsíc, ale tři roky od provedení sporného zápisu v případě, že vlastník nebyl o 

                                                 
468 Viz ObčZ, § 986 odst. 2. 
469 VRZALOVÁ, Lenka. § 986. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 60. 
470 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 984. 
471 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 246. 
472 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 983. 
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zápisu cizího vlastnického práva vyrozuměn. Lhůta je chápána jako lhůta objektivní.
473 

Zde by se však mělo jednat pouze o zcela ojedinělé případy, kdy katastrální úřad pochybil 

a v rozporu se zákonem vlastníka nevyrozuměl. Otázkou je, jestli za řádné vyrozumění lze 

považovat případy, kdy se zásilka nedostala do sféry vlastníka (například pro jeho 

dlouhodobou nepřítomnost či změně adresy bydliště). Na doručování se zde totiž uplatní 

správní řád, který zakotvuje fikci doručení desátým dnem po připravení zásilky k 

vyzvednutí.474 R. Pavlů zastává názor, že ano, protože i tak se jedná o vyrozumění 

řádné.
475 Též se k tomuto názoru přikláním, a to i s ohledem na princip vigilantibus iura 

scripta sunt.  

Je třeba přisvědčit komentářové literatuře, že pokud se vlastník dozví o zápisu práva 

jinak než vyrozuměním dle § 18 KatZ, začne mu tímto okamžikem běžet subjektivní lhůta 

v délce jednoho měsíce, i když katastrálním úřadem řádně vyrozuměn nikdy nebyl.
476  

Po uplynutí výše uvedených lhůt může vlastník nadále o zápis poznámky spornosti 

požádat. V takovém případě už ale bude působit pouze do budoucnosti stejně jako 

poznámka rozepře dle § 985 ObčZ, zejména bude vylučovat dobrou víru nabyvatele. Do 

minulosti bude působit pouze, pokud zapsaná osoba nebyla v dobré víře, jak bylo 

rozebráno výše. Pokud tedy došlo k zápisu vlastnického práva dobrověrného nabyvatele 

dle § 984 ObčZ do katastru nemovitostí po uplynutí uvedených lhůt, aniž by do okamžiku 

podání návrhu na vklad jeho vlastnického práva byla katastrálnímu úřadu doručena žádost 

původního vlastníka o zápis poznámky spornosti, nemůže už být vlastnické právo 

dobrověrného nabyvatele zpochybněno. Stejně tak, pokud bylo vlastnické právo 

nabyvatele zapsáno ještě před uplynutím těchto lhůt, ale následně tyto lhůty marně 

uplynou. I zde se tedy silně uplatňuje princip vigilantibus iura scripta sunt a postavení 

skutečného vlastníka závisí na jeho aktivitě. 

Pro úplnost je vhodné uvést, že dle přechodného ustanovení § 3064 ObčZ lhůty výše 

uvedené lhůty nezačaly plynout dříve než 1. 1. 2015. 

                                                 
473 VRZALOVÁ, Lenka. In: SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 246. 
474 Viz zákon č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 1. 
475 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 983: 
„Ustanovení je patrně nutno vykládat tak, že dotčená osoba se o zápisu cizího práva dozvěděla i tehdy, pokud 
jí vyrozumění ze strany orgánu vedoucího veřejný seznam bylo řádně doručeno fikcí. To odpovídá 

východiskům zásady materiální publicity […] a také formulaci odstavce 3, který spojuje prodlouženou lhůtu 

tří let […] právě s abcencí řádného vyrozumění.“ (zvýraznění převzato s citovaným textem) 
476 Tamtéž, s. 984. 
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5.5. Hodnocení právní úpravy nabytí věcí nemovitých zapsaných do katastru 
nemovitostí od neoprávněného 

 Podle mého názoru je úprava obsažená v ObčZ vhodným řešením konfliktu ochrany 

vlastnického práva původního vlastníka a dobré víry nabyvatele. K spravedlivému 

vyvážení těchto protichůdných zájmů přispívá i skutečnost, že je nabyvatel chráněn pouze 

v případě úplatného převodu a také vzhledem k zýkonem zakotveným způsobům ochrany 

původního vlastníka, tedy informační povinnosti katastrálního úřadu a účinkům poznámky 

rozepře a poznámky spornosti, které může skutečný vlastník nechat do katastru zapsat. Tím 

jsou minimalizována rizika, že ke vzniku vlastnického práva třetí osoby dojde zcela bez 

vědomí původního vlastníka. Zde je uplatnění principu vigilantibus iura skutečně na místě.  

 Princip nabývání vlastnického práva k věcem nemovitým zapsaným do katastru 

nemovitostí je poměrně komplikovaný. Je vyžadován jak titulus, tak modus a z mnoha 

důvodů se může stát, že knihovní vlastník není vlastníkem skutečným. To je ovšem 

zejména pro právní laiky obtížné pochopit a obecné vnímání katastru nemovitostí ze strany 

neodborné veřejnosti je takové, že kdo je zapsán jako vlastník, tak také vlastníkem je. 

Podstatným faktorem přitom je, že k zápisu dochází na základě rozhodnutí orgánu veřejné 

moci (katastru nemovitostí) a lidé mají tendenci taková rozhodnutí vnímat jako 

autoritativní potvrzení existence určitých právních skutečností.  

 I zde lze samozřejmě aplikovat obecně známou poučku, že neznalost práva 

neomlouvá, a mylné vnímaní právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí není z pohledu aplikace práva relevantní. Domnívám se však, že důvěra 

společnosti v právo, efektivita i legitimita práva a bezproblémovost právních vztahů mají 

tendenci být vyšší, pokud se objektivní právo co nejvíce shoduje s představami lidí o něm. 

Pokud je společnost schopná podvědomě vnímat, jaké právní normy platí, aniž by lidé 

museli studovat zákonné texty, zvyšuje se šance, že budou také v souladu s právem jednat. 

Největší problémy nastávají ve chvíli, kdy existuje podstatný rozpor mezi právním 

vědomím subjektů práva a objektivním právem. Tehdy by měl zákonodárce reagovat tak, 

aby, pokud je to možné, objektivní právo upravil způsobem, s nímž se společnost bude 

schopná lépe ztotožnit. Podle mého názoru je tedy současná právní úprava materiální 

publicity katastru nemovitostí (a dalších veřejných seznamů) velice správným krokem 

k odstranění právní nejistoty, kterou zakládala předchozí právní úprava, již bylo možné 

označit za nelegitimní.  

 Zákonodárci je snad možné vyčítat ne zcela přímočaré formulace ustanovení § 980 a 

násl. ObčZ Výše bylo poukázáno na rozpory právních názorů ohledně možné aplikace 
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materiální publicity na práva objektivně existující, avšak nikdy nezapsaná v katastru 

nemovitostí (§ 980 odst. 2 ObčZ). Složitá je formulace § 985 a § 986 ObčZ, z nichž je 

obtížné vyčíst přesné účinky poznámky rozepře a poznámky spornosti. Domnívám se však, 

že tyto obtíže bude možné překlenout výkladem.  

 Ve vztahu k ustanovení § 986 ObčZ je možné uvažovat, zda lhůta tří let není příliš 

krátká. Samotná důvodová zpráva k tomuto ustanovení polemizuje nad tím, zda by neměla 

být prodloužena na pět let po vzoru italského práva nebo deseti let, tedy na délku vydržecí 

dobu. Podle mého názoru se však jedná o lhůtu adekvátní. Přibližovat ji době vyžadované 

pro vydržení by podle mého významně a nedůvodně oslabovalo pozici nabyvatele, který 

z povahy věci – vzhledem ke své dobré víře – nemůže vědět, z jakého důvodu nebyl 

předchozí knihovní vlastník vlastníkem skutečným, tedy zda dosáhl zápisu bez právního 

důvodu či zda například právní důvod dodatečně odpadl. Původní vlastník je obecně 

v lepší pozici, protože zpravidla nemůže dispozice s jeho vlastnictvím proběhnout bez jeho 

vědomí.  

 Domnívám se tedy, že ideově je zákonná úprava nabytí od neoprávněného k věcem 

zapsaným ve veřejném seznamu nastavena správně a naznačené možné problémy jsou 

spíše marginální. 
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6. Porovnání nabytí od neoprávněného s vydržením 
Nabytí od neoprávněného poskytuje řešení typově podobným situacím jako vydržení. 

Vzhledem tomu, že před rekodifikací byly možnosti nabytí od neoprávněného jen omezené 

a obecná úprava společná všem soukromoprávním vztahům chyběla, bylo vydržení velice 

často jedinou možností „nápravy“ vadných nabývacích titulů předchůdců oprávněného 

držitele. Dodnes je tak mnohdy vnímáno, ačkoliv tento dojem již neodpovídá objektivnímu 

právu. Úprava vydržení rovněž prošla díky ObčZ podstatnou změnou 

 Považuji proto za vhodné instituty vydržení a nabytí od neoprávněného porovnat, a 

zodpovědět otázku, kdy se který z nich uplatní. V této kapitole tedy bude stručně popsána 

držba a vydržení a následně provedena komparace s nabytím od neoprávněného. Účelem 

textu není rozebrat institut vydržení vyčerpávajícím způsobem, spíše nastínit jeho 

podstatné rysy, které jsou důležité práva pro komparaci nabytí od neoprávněného. 

6.1. Držba 

Držba je nejčastěji charakterizována jako faktický stav, kterému je poskytována 

právní ochrana.477 Význam má především pro možnost nabytí vlastnického práva 

vydržením, ale i z důvodu dalších forem ochrany, která je držbě přiznávána. Pro základní 

pochopení tohoto institutu je možné odkázat na jeho vymezení v římském právu. Z něj 

současná úprava do velké míry vychází, ačkoli se v některých aspektech odlišuje. 

Držba byla v římském právu chápána jako faktické panství nad věcí.
478 

Charakterizováno bylo jako fyzické ovládání věci spojené s vůlí být jejím vlastníkem.
479 Z 

uvedené definice vyplývá, že držba zahrnovala dvě složky - corporalis possessio a animus 

possidendi, tedy faktické ovládání věci (zahrnující též možnost na věc fyzicky působit) a 

zároveň vůli věc mít věc pro sebe, zacházet s věcí jako s vlastní.
480 Právě druhá ze složek - 

animus possidendi - odlišovala držitele od ostatních osob ovládajících věc, jako je 

například osoba, která má věc v nájmu nebo v úschově.
481 Římané vycházeli z 

předpokladu, že zpravidla stav faktický odpovídá stavu právnímu. Držba byla tedy v první 

řadě vnímána jako faktický stav, kterým se projevuje vlastnické právo, a držitelem byl 

                                                 
477 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. 

Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 99. 
478 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 122. 
479 Tamtéž, s. 122. 
480 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 161-162.  
481 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 123. 
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zejména vlastník.482 Zároveň jím ale mohl být i zloděj nebo osoba, na níž byla věc 

převedena, aniž byly splněny všechny podmínky vyžadované tehdejším právem.
483  

Současný občanský zákoník na římskoprávní úpravu v mnoha ohledech navazuje. 

Rozdílem oproti ní i oproti občanskému zákoníku 1964 je v první řadě, že držba je nově 

koncipována jako držba práva. Základní definici nalezneme v ustanovení § 987 ObčZ, 

který stanoví, že „Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.” V následujícím § 988, 

odst. 1 je potom upřesněno, že předmětem držby může být pouze právo „které lze právním 

jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon.”  Namísto 

držby věci dle římského práva i předchozího občanského zákoníku tak ObčZ zavádí držbu 

vlastnického práva. Kromě vlastnického práva zřejmě vyhovují definici v § 988, a mohou 

tak být předmětem držby též právo stavby a práva odpovídající věcným břemenům.
484 

Vzhledem k tématu této diplomové práce se v dalším textu zaměřím na držbu vlastnického 

práva.  

Držitelem vlastnického práva je ten, kdo fakticky ovládá věc s vůlí mít ji jako 

vlastník. Z koncepce držby jako držby práva vyplývá, že vlastnické právo k věci (pokud 

taková věc je předmětem něčího vlastnického práva) je vždy drženo - buď vlastníkem, 

anebo jinou osobou. Držba je stále v základu dána přítomností corporalis possessio a 

animus possidendi.  

Jak uvádí K. Eliáš, držba musí upravovat jak případy, kdy je držitelem vlastník, tak 

i osoba, která se v dobré víře domnívá, že je vlastníkem věci, ale i situace, kdy je držitelem 

zloděj.
485 Míra právní ochrany poskytovaná každému z těchto držitelů se bude samozřejmě 

lišit. Pro tyto účely zavádí ObčZ tři pojmy - držbu řádnou, poctivou a pravou.   

6.1.1. Držba řádná 

Koncept řádné držby je oproti ObčZ 1964 novinkou a je pravděpodobné, že jeho 

obsah bude vyjasněn teprve rozhodovací praxí soudů. Řádná držba je dle § 991 ObčZ 

taková držba, která se zakládá na platném právním důvodu. V další větě se uvádí, že 

řádným držitelem je ten, kdo se ujme držby bezprostředně, aniž tím ruší cizí držbu, a dále o 

                                                 
482 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 162.  
483 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 123. 
484 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. 
Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 100. 
485 ELIÁŠ, Karel. Věcná práva v NOZ - držba. In: Právní prostor [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/vecna-prava-v-noz-cast-i-drzba 
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případy, kdy se osoba ujme držby z vůle předchozího držitele či na základě výroku orgánu 

veřejné moci. Právní důvody, na jejichž základě je možné nabýt řádnou držbu, jsou tak 

vymezeny taxativně.
486  

U věcí zapisovaných do veřejného seznamu, zejména nemovitostí, vyvstává otázka, 

zda je pod pojem „právní důvod” dle § 991 ObčZ zahrnován i modus (označovaný jako 

právní způsob). Tedy zda řádná držba vyžaduje i zápis do veřejného seznamu s tím, že 

pokud tento předpoklad splněn není, tak se nejedná o řádnou držbu. J. Spáčil se domnívá, 

že pro řádnou držbu je vyžadován i modus.487 Ke stejným závěrům dospěla i 

prvorepubliková doktrína.488  

6.1.2. Držba poctivá 

 Poctivým držitelem je dle § 992 ObčZ ten, „kdo má z přesvědčivého důvodu za to, 

že mu náleží právo, které vykonává.” V tomtéž ustanovení se dále podává, že poctivým 

držitelem naopak není ten, „kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává 

právo, které mu nenáleží.”  Ačkoliv zde zákon hovoří o poctivém držiteli, přikláním se k 

názoru, že jím je myšlen držitel v dobré víře. Jak uvádí P. Tégl: „Užití uvedeného výrazu v 

souvislosti s držbou v sobě totiž implikuje představu jakéhosi morálního rozměru držby, 

resp. držení, přičemž o něco takového zde zdaleka nejde. Poctivostí se zde má zcela jistě 

rozumět subjektivní dobrá víra, tedy nevědomost držitele o nedostatku vlastního práva.”
489 

Vztahu pojmů poctivosti a dobré víry se stručně věnuji v kapitole 1.2.  

Pojem poctivé držby se podobá oprávněné držbě dle ObčZ 1964.
490 Lze očekávat, 

že se do velké míry uplatní dřívější judikatura k oprávněné držbě. Zejména se dá 

předpokládat, že jako na poctivého držitele se bude nahlížet na osobu, která byla v 

omluvitelném skutkovém či      právním omylu a domnívala se, že nabývá vlastnické právo 

                                                 
486 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. 

Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 103. 
487 SPÁČIL, Jiří. § 991. In: SPÁČIL a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 85. 
488 ROUČEK, František. In: ROUČEK, František, Jaromír SEDLÁČEK a kol. Komentář k 

československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi. Díl 2, (§§ 285 až 530). Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 106. 
489 TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie, 2011, č. 1-
2, s. 42. Tento názor zastává i J. Spáčil, viz SPÁČIL, Jiří. § 992. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník 

III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 87. 
490 Viz ObčZ 1964, § 130 odst. 1: „Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc 

nebo právo patří, je držitelem oprávněným. (...)”  
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k věci. Od držitele je vyžadována obvyklá míra opatrnosti.
491 Zejména pro případné 

vydržení je důležité, že osoba přestává být poctivým držitelem ve chvíli, kdy se seznámí se 

skutečnostmi, které závažným způsobem zpochybňují její vlastnické právo. Zákon stanoví, 

že se poctivý držitel považuje za nepoctivého nejpozději od okamžiku, kdy mu byla 

doručena žaloba napadající jeho držbu, bylo-li této žalobě následně soudem vyhověno.
492 

Poctivým držitelem zřejmě za běžných okolností nebude moci být ten, komu je 

převáděno právo k věci zapsané ve veřejném seznamu někým, kdo není ve veřejném 

seznamu zapsán jako její vlastník. V § 980 odst. 1 ObčZ je stanoveno, že neznalost 

zapsaného údaje týkajícího se práva k věci zapsané do veřejného seznamu nikoho 

neomlouvá. Vzhledem k tomu, že poctivým držitelem není podle druhé věty § 992 odst. 1 

ObčZ ten, kdo „ví, nebo komu musí být z okolností zjevné,” že mu vlastnické právo 

nenáleží, nelze přičítat dobrou víru osobě, která se neseznámila se zápisem v příslušném 

veřejném seznamu. 

Poctivý držitel nemusí být nutně držitelem řádným a naopak. Poctivým držitelem 

může být osoba, která je v omluvitelném právním omylu o platnosti uzavřené převodní 

smlouvy, ale protože jí k držbě bude chybět platný právní důvod, nebude držitelem 

řádným. Naopak řádným držitelem bude ten, kdo v neomluviteném skutkovém omylu (při 

porušení požadavku běžné opatrnosti) uzavře kupní smlouvu s nevlastníkem, ačkoli v 

takovém případě nebude držitelem poctivým. K podobnému závěru dospívá i Spáčil, i když 

připouští že tato otázka může být sporná.
493 

Poctivému držiteli je zákonem poskytována rozsáhlá ochrana. Zejména má právo 

věc držet, užívat, nakládat s ní, brát z ní plody a užitky a dokonce ji i zničit.
494 Jedná se o 

oprávnění, která jsou tradičně připisována vlastníkovi a která byla ještě v ObčZ 1964 

využita pro vymezení vlastnického práva.
495 Co se týče práva s věcí nakládat, je zřejmé, že 

vzhledem k zásadě nemo plus iuris nemůže ani poctivý držitel převést vlastnické právo k 

věci. Může však věc zatížit věcnými břemeny nebo ji pronajmout.
496 

                                                 
491 SPÁČIL, Jiří. § 992. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 90. 
492 Viz ObčZ, § 995. 
493 SPÁČIL, Jiří. § 992. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 93: ,,[…] patrně není vyloučeno, aby řádný držitel nebyl poctivým 

(např. jen pro hrubou nedbalost neví, že převodce není oprávněn věc prodat – tato otázka může však být 

sporná)“. 
494 Viz ObčZ, § 996. 
495 Viz ObčZ 1964, § 123. 
496 SPÁČIL, Jiří. § 996. In: SPÁČIL a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 103. 
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Práva poctivého držitele mohou mít význam například pro osoby, které v dobré víře 

získají věc od nevlastníka v režimu § 1111 ObčZ, avšak vlastníkovi se podaří prokázat, že 

se jednalo o věc kradenou.
497 Takový nabyvatel je v postavení řádného a poctivého 

držitele. 

6.1.3. Držba pravá 

Konečně pak zákon zavádí pojem držby pravé. Koncepce pravé držby navazuje na 

úpravu v obecném zákoníku občanském.
498 Úprava je obsažena v § 993 ObčZ, který na 

první pohled zaujme svým neobvyklým, až archaickým jazykem.  Držba je dle toho 

ustanovení pravá není, pokud se do ní držitel „vetřel svémocně”, „vloudil potajmu nebo 

lstí” nebo pokud „usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou”. 

Pravou držbu tak nebude mít především zloděj a další osoby s nepoctivým úmyslem.  

6.2. Vydržení      

 Institut vydržení je tradičním projevem ochrany poctivosti a dobré víry a zároveň i 

zásady, že práva náleží bdělým. Vychází z oslabování zájmu na ochraně vlastnického 

práva původního vlastníka v čase a souběžném posilování zájmu na ochraně dobré víry 

držitele, jakož i právní jistoty třetích osob na trhu, kdy je právní stav uváděn do souladu se 

stavem právním. Pokud se vlastník o věc nezajímá a neusiluje o ochranu svého 

vlastnického práva, vystavuje se riziku, že z důvodu vydržení pozbude své vlastnické 

právo. V tu chvíli převáží práva poctivého držitele. Pražská učebnice občanského práva 

shrnuje: „Poctivě a v dobré víře jednající osoba musí být při svém jednání chráněna 

navzdory tomu, že by mohla zasáhnout či již zasáhla do majetkové či nemajetkové sféry 

jiné osoby soukromého práva.”
499 

 Vzhledem k zásadní úloze plynutí času při vyrovnávání protichůdných zájmů, jejichž 

váha se v čase mění, má vydržení blízko k promlčení. V OZO byly oba instituty zařazeny 

ve stejné hlavě (hlavě čtvrté dílu třetího) s názvem „O promlčení a vydržení”. Ačkoliv, jak 

uvádí A. Thöndel, už současné právo nehledí na vydržení a promlčení jako na „dvě strany 

                                                 
497 V kapitole  4.3 je blíže rozebráno, proč v takovém případě nedojde k nabytí vlastnického práva 
nabyvatelem. 
498 Viz OZO, § 345. 
499 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 52. 
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jedné mince,”
500 domnívám se, že je vhodné uvědomovat si jejich příbuznost, protože 

vychází ze stejných principů. 

 Podstatou vydržení je přeměna držby nevlastnické v držbu vlastnickou. ObčZ 

rozeznává vydržení řádné a mimořádné, přičemž pro každé vyžaduje splnění jiných 

podmínek. 

6.2.1. Řádné vydržení 

Podmínky řádného vydržení nalezneme v § 1089 až § 1094 ObčZ. Vydržecí doba 

činí tři roky u věcí movitých a deset let u věcí nemovitých.
501 Zde je možné se 

povšimnout, že zákonodárce nijak nerozlišuje mezi věcmi zapsanými a nezapsanými ve 

veřejném seznamu. Kromě uplynutí doby se vyžaduje držba poctivá,
502 pravá, a aby „se 

zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by 

náleželo převodci nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou.“
503 Posledně uvedený 

požadavek nelze ztotožnit s držbou řádnou ve smyslu § 991 ObčZ.
504 J. Spáčil hovoří o 

tom, že se jedná jen o některé případy řádné držby, tedy o řádnou držbu v užším 

smyslu.505 Tento názor považuji za přiléhavý. 

Zákonodárce tímto způsobem omezil možnost řádného vydržení pouze na případy, 

kdy dochází k „převodu“ neoprávněnou osobou, především nevlastníkem. Druhá část věty, 

tedy „nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou“ dle mého názoru nesměřuje na 

vlastnické právo, ale na jiná věcná práva jako například služebnosti, které rovněž mohou 

být předmětem držby.
506 Domnívám se, že tento text nepokrývá případy „zřízení“ 

vlastnického práva konstitutivním rozhodnutím orgánu s nedostatkem věcné příslušnosti. 

Jak uvádí J. Spáčil: 

„Vydržení se tedy omezuje na takový titul (iusta causa possessionis), který by 

postačil k derivativnímu převodu vlastnického práva tam, kde by převodce byl 

vlastníkem. […] Pochopitelně že původní tituly (např. titulus pro derelicto) rovněž 

                                                 
500 THÖNDEL Alexandr. § 1089. In: ŠVESTKA, Jiří,  DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 240. 
501 Viz ObčZ, § 1091. 
502 Viz ObčZ, § 1089 odst. 1. 
503 Viz ObčZ, § 1090 odst. 1. 
504 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 245. 
505 SPÁČIL, Jiří. § 991. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 84. 
506 Viz ObčZ, § 988 odst. 1. 
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nemají pro vydržení význam, neboť není možno vydržet vlastnické právo tam, kde se 

vlastníkem stává někdo originárně.“
507 

Je zřejmé, že na rozdíl od úpravy před rekodifikací už není možné vydržet na 

základě právního jednání zdánlivého nebo absolutně neplatného. A to i kdyby byl 

nabyvatel v dobré víře o platnosti svého domnělého právního titulu přesvědčen.
508 ObčZ 

1964 vyžadoval pro vydržení pouze oprávněnou držbu, jež byla podmíněna dobrou vírou 

„vzhledem ke všem okolnostem“.
509 Připouštělo se tedy i vydržení na základě putativního 

(domnělého) právního titulu, pokud byl nabyvatel v omluvitelném skutkovém nebo 

právním omylu.510  

6.2.2. Mimořádné vydržení 

Novým institutem oproti ObčZ 1964 je mimořádné vydržení dle § 1095 ObčZ. 

Úprava částečně navazuje na OZO, které však nemluvilo o mimořádném vydržení, nýbrž 

pouze o mimořádné vydržecí době.
511 K mimořádnému vydržení je vyžadována 

dvojnásobně dlouhá doba, tedy šest let u věcí movitých a dvacet let u věcí nemovitých. 

Tehdy je možné vydržet, i když držitel „neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba 

zakládá“.
512 Podmínkou mimořádného vydržitele tedy není řádná držba. Jedinou 

podmínkou kromě uplynutí času je absence nepoctivého úmyslu držitele.  

Někteří autoři zastávají názor, že tím je myšlen požadavek poctivé držby.
513 

Naproti tomu J. Spáčil se domnívá, že absence nepoctivého úmyslu se od poctivé držby 

liší: „nepoctivým držitelem totiž může být i ten, kdo z nedbalosti neví o tom, že není 

subjektem drženého práva. Pro mimořádné vydržení tak stačí nedostatek nepoctivého 

úmyslu.“
514 Tento závěr se mi zdá rozumný. Svědčí pro něj zákonná formulace, která 

nehovoří o „poctivém držiteli“ ani „poctivé držbě“. Důvodová zpráva úpravu odůvodňuje 

                                                 
507 SPÁČIL, Jiří. § 1090. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 322. 
508 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 245. 
509 ObčZ 1964, § 130 a § 134. 
510 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 246 - 247. 
511 Viz OZO, § 1472 a násl. 
512 Viz ObčZ, § 1095.  
513 THÖNDEL, Alexandr. § 1095. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 256. 
514 SPÁČIL, Jiří. § 1090. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 327. Podobně i ve výkladu k pojmu poctivé držby: tamtéž, 

s. 91 – 92. 
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tím, že „ani institut mimořádného vydržení nemůže dát průchod ochraně zjevné lsti a 

podvodu“.
515 Znění se liší i od § 1477 OZO, který hovořil o nepoctivosti držení. Současná 

právní úprava toto nepřevzala a použila pojem nepoctivý úmysl. 

 Domnívám se, že pokud by i pro mimořádné vydržení byly na dobrou víru kladeny 

stejné požadavky jako na vydržení řádné, byla by zřejmě zcela vyloučena možnost 

vydržení nemovitosti zapsané v katastru, protože držitel by nemohl být v dobré víře, 

pokud by jako vlastník byl zapsán někdo jiný.
516 Nicméně doktrína i judikatura všeobecně 

uznávají, že vydržení je příkladem mimoknihovního vzniku práva a že se vydržitel může 

domáhat odstranění nesouladu zapsaného stavu a skutečného stavu dle § 985 ObčZ.
517 

Původní návrh ObčZ z roku 2005 toto uváděl dokonce doslova: 

„Vydrží-li někdo vlastnické právo k věci zapsané v katastru nebo jiném veřejném 

seznamu, může se domáhat, aby byl stav zápisů uveden do souladu se skutečným 

právním stavem.“
518 

Rozhodující bude, jak se k výkladu § 1095 ObčZ postaví vyšší soudy ve své 

rozhodovací praxi. Je třeba zdůraznit, že i zde se uplatní domněnka dobré víry a nepoctivý 

úmysl bude držiteli nutné prokázat. 

Na závěr je vhodné uvést, že ObčZ v § 3066 uvádí, že držiteli se do doby 

vyžadované pro mimořádné vydržení (za podmínky absence nepoctivého úmyslu) započte i 

doba jeho držby nebo držby jeho předchůdce před účinností ObčZ. V případě věcí 

nemovitých bylo stanoveno, že však neskončí dříve než k 1. 1. 2019. 

6.3. Shodné a odlišné prvky vydržení a nabytí od neoprávněného 

Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že instituty nabytí od neprávněného a vydržení 

mají podobnou povahu, podmínky i účinky. 

V první řadě je možné shrnout, že oba instituty jsou projevem zásady ochrany 

dobré víry na úkor vlastníka. U vydržení je však pro vyvážení těchto protichůdných zájmů 

důležitým prvkem běh času, který působí tak, že oslabuje ochranu vlastníka, který se 

nedomáhá vydání věci, a naopak posiluje ochranu držitele. Projevuje se zde tedy i princip 

vigilantibus iura scripta sunt.  

                                                 
515 Důvodová zpráva k § 1095 ObčZ. 
516 Viz ObčZ, § 980 odst. 1. 
517 PAVLŮ, Robert. In: PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 976. 
518 Návrh znění občanského zákoníku z roku 2005, § 946 odst. 2. 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/zakony-a-stanoviska/legislativni-proces 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/zakony-a-stanoviska/legislativni-proces
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Vydržení i nabytí od neoprávněného také patří mezi originární způsoby nabytí 

vlastnického práva. S výjimkou mimořádného vydržení je vyžadován platný titul, jehož 

jedinou vadou v širším smyslu je nedostatek vlastnického práva (resp. oprávnění) zcizitele. 

Vydržení nevyžaduje úplatnost nabytí. 

Společnou podmínkou je dobrá víra nabyvatele, která se mimo případy dle § 1111 

ObčZ presumuje. Zde je však důležitým rozdílem okamžik, ke kterému je dobrá víra 

vyžadována. U nabytí od neoprávněného se vyžaduje pouze v okamžiku dokončení 

právního jednání („převodu“) a u věcí nemovitých zapsaných do katastru nemovitostí 

v okamžiku podání návrhu na vklad. Naproti tomu u řádného vydržení je vyžadována 

dobrá víra po celou vydržecí dobu, což vyplývá z požadavku poctivé držby.
519 Požadavek 

dobré víry u mimořádného vydržení nepovažuji za zcela jasný, jak bylo rozebráno 

v kapitole 6.2.2 výše. V každém případě však lze z textu § 1095 ObčZ dovodit, že 

v průběhu mimořádné vydržecí doby nesmí mít držitel nepoctivý úmysl. 

6.4. Vztah mezi vydržením a nabytím od neoprávněného 

Vzhledem k podobným podmínkám aplikace těchto institutů, je zřejmé, že je zde určitý 

průnik situací, na které by byly aplikovatelné oba tyto způsoby nabytí vlastnického práva. 

Řádné vydržení by vzhledem k požadavku řádného titulu, který by postačil ke vzniku 

vlastnického práva, pokud by náleželo převodci, bylo možné v určitém širším smyslu 

považovat za případ „nabytí od neoprávněného“.  

Vydržení se z povahy věci uplatní pouze tam, kde ještě ke vzniku vlastnického práva 

nabyvatele nedošlo. U nabytí od neoprávněného přitom dochází ke vzniku vlastnického 

práva okamžitě. V situacích, kde by tedy přicházely v úvahu oba uvedené způsoby nabytí 

vlastnického práva, se tudíž logicky přednostně uplatní úprava nabytí od neoprávněného. 

Za využití východisek a závěrů dosud uvedených v této práci tedy nyní rozeberu případy, 

kdy bude přicházet v úvahu využití institutu vydržení. 

6.4.1. Věci movité a věci nezapsané ve veřejném seznamu 

U věcí nezapsaných do veřejného seznamu připadá v první řadě v úvahu nabytí od 

neoprávněného dle § 1109 (a případně § 1110 ObčZ). Nebudou-li splněny podmínky 

některého z privilegovaných způsobů nabytí dle těchto ustanovení, tedy například se bude 

jednat o bezúplatné nabytí od někoho, komu vlastník věc svěřil, od podnikatele mimo jeho 

                                                 
519 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 247. 
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běžný obchodní styk či od neoprávněného dědice, jemuž nabytí dědictví dosud nebylo 

potvrzeno soudem, přichází v úvahu aplikace § 1111 ObčZ. 

I ustanovení § 1111 ObčZ vyžaduje dobrou víru a řádný titul. Jedná-li se o věci, které 

vlastník pozbyl ztrátou či činem povahy úmyslného trestného činu, je však nabytí od 

neoprávněného v režimu uvedeného ustanovení vyloučeno (viz kapitola 4.3). V takových 

případech se tedy uplatní institut vydržení. Je však třeba zdůraznit, že podmínkou je 

poctivá držba (tedy dobrá víra) po celou vydržecí dobu.  

V režimu § 1110 ObčZ se podle mého názoru vydržení neuplatní, protože lhůta 

stanovená vlastníkovi k uplatnění nároku na vydání věci bude vždy kratší nebo stejně 

dlouhá jako doba vydržecí, nikdy nebude delší (blíže viz kapitola 4.2). 

Nebude-li v jakémkoli případě splněn požadavek platného titulu, bude v úvahu 

připadat pouze mimořádné vydržení. O mimořádném vydržení bude podle okolností 

možné uvažovat také u osoby vědomé toho, že vlastnické právo předchůdce bylo nabyto 

od neoprávněného dle § 1112 ObčZ.
520 Jak bylo rozebráno v kapitole 4.4, taková osoba 

nemusí být vždy nutně nepoctivá.  

6.4.2. Věci nemovité nezapsané ve veřejném seznamu 

Věci nemovité nezapsané do veřejného seznamu je možné nabýt od neoprávněného 

v režimu § 1109 ObčZ. Ustanovení § 1111 ObčZ se již však na věci nemovité nevztahuje. 

Pokud se tedy bude jednat o věc nemovitou, nezapsanou ve veřejném seznamu, přičemž 

nebudou splněny podmínky § 1109 ObčZ, bude nabytí od neoprávněného vyloučeno. Na 

takové věci se totiž nevztahuje ani úprava § 980 a násl. ObčZ. Zde tedy bude přicházet 

v úvahu pouze vydržení, ať už řádné či mimořádné. 

6.4.3. Věci nemovité zapsané ve veřejném seznamu 

Věci zapsané ve veřejném seznamu je možné nabýt od neoprávněného podle § 984 

ObčZ, pokud je jako osoba oprávněná zapsán ve veřejném seznamu (zpravidla tedy od 

knihovního vlastníka). Řádné vydržení nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí je 

podle mého názoru možné jen výjimečně. Z podmínek § 984 ObčZ a contrario vyplývá, 

že nabytí od neoprávněného není možné v důsledku bezúplatného právního jednání. Zde je 

tedy prostor pro řádné vydržení po uplynutí doby deseti let dle § 1091 odst. 2. 

                                                 
520 THÖNDEL, Alexandr. § 1112. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 320. 



 
 

112 
 

Dále je možné uvažovat o situaci, kdy neoprávněný převodce není zapsán jako 

vlastník, ale má již podaný návrh na vklad vlastnického práva, který je následně 

(nesprávně) katastrálním úřadem povolen. Obdobně pak, když na držitele „převede“ 

vlastnické právo osoba nezapsaná ve veřejném seznamu, které však svědčí domnělý 

právní titul, a držitel je do katastru zapsán jako vlastník postupem dle § 17 odst. 1 písm. g) 

KatZ.521 Na tyto případy se institut nabytí od neoprávněného dle § 984 ObčZ neuplatní.
522 

Pro odpověď na otázku, zda by zde přicházelo v úvahu řádné vydržení, je třeba posoudit 

naplnění požadavku dobré víry. Tomu by mohl bránit § 980 ObčZ, který stanoví, že 

nikoho neomlouvá neznalost údaje zapsaného do veřejného seznamu. Podle mého názoru 

by se zde jednalo o určité hraniční situace, u kterých by závěr ve prospěch existence dobré 

víry neodporoval smyslu zákonné úpravy. Domnívám se však, že se prosadí spíše závěr 

opačný a jediné řešení bude představovat mimořádné vydržení. 

V ostatních případech přichází v úvahu zřejmě jen vydržení mimořádné. Může se 

jednat o držbu „secundum tabulas“, tedy kdy je držitel knihovním vlastníkem, a to 

z důvodů rozepsaných v kapitole 5.2.1 (zejména půjde o zápis bez právního důvodu). 

Pouze k mimořádnému vydržení může dojít též, jedná-li se držbu „contra tabulas“, tedy 

když držitel není v katastru zapsán jako vlastník.523 V praxi se často vyskytují případy 

držby části sousedního pozemku – tedy kdy je drženo vlastnické právo k pozemku ve větší 

výměře, přičemž pro takovou držbu chybí titul, avšak pozemky jsou oplocené a užívané 

právě v rozsahu držby. 
524  

Mimo případy nabytí od neoprávněného se tedy u nemovitostí zapsaných do 

veřejného seznamu uplatní zejména mimořádné vydržení. Řádné vydržení bude zřejmě 

přicházet v úvahu jen u poměrně malého počtu případů. Jak uvádí A. Thöndel, lze 

v souvislosti s úpravou nabytí od neoprávněného podle ObčZ hovořit o „jistém oslabení 

významu řádného vydržení“.
525 Je možné připomenout Nejvyššího soudu, který k 

                                                 
521 KatZ, § 17 odst. : „Ve vkladovém řízení katastrální úřad zkoumá u vkladové listiny, která je soukromou 

listinou, zda […] g) navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru; z tohoto hlediska není na 
překážku povolení vkladu, pokud logickou mezeru mezi zápisem v katastru a navrhovaným vkladem podle 

vkladové listiny navrhovatel doloží současně s návrhem na vklad listinami, které návaznost vkladové listiny 

na dosavadní zápisy v katastru doplní; tyto listiny však musí mít náležitosti vkladových listin.“ 
522 VRZALOVÁ, Lenka. § 984. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 41, 44. 
523 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 247 - 248. 
524 PETR, Bohuslav. Řádné vydržení [(§ 1089-1098)]. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná 

práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 315 – 316. 
525 THÖNDEL, Alexandr. § 1090. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 245. 
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možnosti nabytí od neoprávněného věcí nemovitých na základě dobré víry v zápis do 

katastru uvedl, že „by učinil[a] obsoletním institut vydržení“.
526 Ačkoliv se vydržení 

obsoletním nestalo, jeho praktické využití je dnes omezenější.  

Na to je třeba myslet mimo jiné i při případném provádění právní prověrky (due 

diligence) vlastnického titulu k nemovitosti, které mohou mít dodnes význam, pokud 

k akvizici věci nemovité dochází prostřednictvím tzv. share dealu, tedy nabytím 

obchodního podílu ve společnosti, jež vlastní předmětnou nemovitost (viz také kapitola 

5.2.4). Znamená to totiž, že se již nebude možné spoléhat na uplynutí doby deseti let, 

pokud se ukáže, že některý z předchozích knihovních vlastníků byl zapsán na podkladě 

neplatného právního titulu. Možnosti řádného vydržení jsou dnes daleko užší než za 

účinnosti ObčZ 1964. Kromě mimořádného vydržení po uplynutí doby dvaceti let je zde 

však nově třeba uvažovat i variantu, že neplatný minulý převod již nemusí být relevantní, 

protože následně některý ze zapsaných vlastníků platně nabyl nemovitou věc od 

neoprávněného dle § 984 ObčZ. 

 

  

                                                 
526 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Odo 1424/2006 ze dne 9. 12. 2009. 
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Závěr  
 V diplomové práci byl rozebrán institut nabytí od neoprávněného, který je založen 

na principu  ochrany dobré víry. Vychází z toho, že po účastnících právního styku, ve 

kterém dochází k dispozici s vlastnickým právem, nelze spravedlivě požadovat, aby nesli 

veškerá rizika a rozsáhle ověřovali existenci vlastnického práva převodce. To by bylo 

jednak velice nákladné a časově náročné a mnohdy, zejména u věcí movitých, nemožné. U 

věcí evidovaných ve veřejných seznamech zákonodárce vychází z nutnosti chránit dobrou 

víru v tyto veřejné seznamy, jejichž vedení zajišťuje stát prostřednictvím svých orgánů. 

 První kapitola se zabývala popisem vlastnického práva a způsobů jeho nabývání. 

Zvláštní pozornost byla věnována nabývání věcí nemovitých zapsaných do katastru 

nemovitostí. Pro převod těchto věcí je vyžadován jednak titulus, tedy právní důvod nabytí, 

jímž je příslušná smlouva, a jednak modus, který představuje vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. To je označováno jako intabulační princip. Byl vysloven závěr, že 

intabulační princip je vhodné doplnit principem materiální publicity, který chrání důvěru 

třetích osob ve správnost zápisu do katastru nemovitostí. Dále bylo v této kapitole 

popsáno, že nabytí od neoprávněného je zákonodárcem zvolené řešení konfliktu zásady 

nemo plus iuris a principu ochrany dobré víry. Rozebrána byla povaha nabytí od 

neoprávněného se závěrem, že se jedná o originární způsob nabytí vlastnického práva. 

 Historickým vývojem se zabývala kapitola druhá. V ní byla popsána římskoprávní 

zásada nemo plus iuris, tedy že nikdo nemůže převést více práv než sám má, a postupně 

vznikající výjimky z ní, které si vymohly potřeby obchodního styku. Historický kontext je 

u nabytí od neoprávněného významný pro jeho pochopení a správnou aplikaci. Byla proto 

stručně nastíněna úprava ve velkých kodifikacích 19. století, tedy ve francouzském Code 

civil, německém BGB a rakouském OZO, které platilo na českém území s drobnými 

změnami až do roku 1950.  Dále byla popsána historie evidence majetkoprávních vztahů 

k nemovitostem, nejprve v zemských deskách a následně pozemkových knihách. Následně 

je věnována pozornost zásadním změnám, které přinesla poválečná právní úprava, a snaze 

o návrat k tradicím kontinentálního civilního práva po roce 1989. Kritice byla podrobena 

dvojkolejnost právní úpravy dle ObčZ 1964 a ObchZ a absence možnosti nabytí věci 

nemovité od neoprávněného na základě dobré víry v zápis v katastru nemovitostí. 

Podrobně byl rozebrán vývoj dlouholetého názorového střetu Ústavního soudu a 

Nejvyššího soudu ohledně posledně uvedené problematiky. 

 Třetí kapitola popisuje základní podmínky nabytí od neoprávněného podle platného 

práva, tedy řádný titul, dále dobrou víru a úplatnost. Rozebrán byl požadavek dobré víry, 
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pro jehož splnění je vyžadováno, aby nabyvatel postupoval s běžnou opatrností. S využitím 

dosavadní judikatury a literatury je v kapitole analyzováno, co se pod pojmem běžné 

opatrnosti skrývá a kam až sahá investigativní povinnost nabyvatele. Konečně byl rozebrán 

požadavek úplatnosti, kdy poskytnutí úplaty ze strany nabyvatele v dobré víře je 

spatřováno jako jeden z prvků svědčících pro poskytnutí ochrany takovému nabyvateli na 

úkor vlastníka. Zákonodárce v platné úpravě stanovil tento požadavek jen u některých 

případů nabytí od neoprávněného a v případech bezúplatného nabytí by tato okolnost měla 

být vyvážena většími požadavky na dobrou víru nabyvatele. 

 Podmínkami nabytí věcí movitých a věcí nezapsaných do veřejného seznamu od 

neoprávněného se podrobněji zabývala kapitola čtvrtá. Úprava je obsažena v ustanoveních 

§ 1109 až 1113 ObčZ. Zákonodárce v § 1109 ObčZ zakotvil určité privilegované případy 

nabytí od neoprávněného, kdy je postavení nabyvatele v dobré víře silnější. Jedná se o 

zejména situace, kde je obzvláště silný zájem na ochraně právní jistoty a plynulosti 

obchodu. Určitou výjimkou z aplikace § 1109 ObčZ je nabývání použitých věcí movitých 

od podnikatele dle § 1110 ObčZ, kdy má vlastník možnost domáhat se vydání věci, jedná-

li se o věc ztracenou či vlastníkovi svémocně odňatou, a to ve lhůtě tří let od okamžiku 

pozbytí věci vlastníkem. Funkci obecné či zbytkové klauzule plní ustanovení § 1111 ObčZ, 

které umožňuje nabytí od neoprávněného v případech neupravených předchozími dvěma 

ustanoveními. Diplomová práce obsahuje závěr, že v režimu § 1111 ObčZ není možné 

nabýt věci, které vlastník pozbyl ztrátou či činem povahy úmyslného trestného činu. 

Kriticky je ve čtvrté kapitole nahlíženo na ustanovení § 1112 ObčZ, jež brání v nabytí 

vlastnického práva osobou, která ví, že její předchůdce nabyl vlastnické právo od 

neoprávněného. Vyslovila jsem závěr, že se jedná o úpravu nevhodnou, která může 

nedůvodně postihovat poctivě jednající osoby a zakládá nerovnost práv vlastníků podle 

způsobu nabytí vlastnického práva  

Kapitola pátá se zabývá principem materiální publicity veřejných seznamů, 

zejména katastru nemovitostí. Je zde rozebráno, z jakých důvodů může dojít k rozporu 

mezi zapsaným a skutečným právním stavem. Kapitola popisuje, že zákonodárce v § 984 

Ob4Z na základě principu materiální publicity umožňuje nabytí vlastnického práva 

k nemovitosti od osoby neoprávněné, která je však jako oprávněná zapsána v katastru 

nemovitostí. Podmínkou je, aby k nabytí došlo na základě úplatného a platného právního 

jednání, tedy jedině převodu. Pozornost je věnována specifikům požadavku dobré víry 

v právní stav zapsaný v katastru nemovitostí. Přiklonila jsem se k názoru, že nabyvatel 

není povinen přezkoumávat, zda zapsané údaje odpovídají údajům ze sbírky listin, ani 
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ověřovat platnost předchozích nabývacích titulů, kromě případů, kdy se vyskytnou 

okolnosti způsobilé vyvolat pochybnosti o souladu zapsaného stavu se skutečností. Byly 

nastíněny příklady takových okolností. Bylo poukázáno na to, že právní prověrka 

vlastnického titulu může být na místě, pokud má k nabytí nemovitosti dojít prostřednictvím 

tzv. share dealu, kdy investor kupuje obchodní podíl ve společnosti, jež je vlastníkem 

předmětné nemovitosti. Zde totiž nedochází ke změně vlastníka zapsaného v katastru 

nemovitostí, a nabytí od neoprávněného dle § 984 ObčZ proto nepřichází v úvahu.  

Dále jsou v páté kapitole rozebrány zákonné způsoby ochrany skutečného vlastníka 

nezapsaného v katastru nemovitostí. Jedná se zejména o informační povinnost katastru 

nemovitostí po zahájení a skončení vkladového řízení a poznámky rozepře a spornosti dle 

§ 985 a § 986 ObčZ. Na závěr kapitoly je právní úprava zhodnocena jako zdařilá, vhodně 

vyvažující práva původního vlastníka a nabyvatele v dobré víře a posilující legitimitu a 

význam katastru nemovitostí. 

V závěrečné šesté kapitole je stručně popsána držba a vydržení, přičemž je 

zdůrazněna odlišnost podmínek podle současného ObčZ a ObčZ 1964, který umožňoval 

vydržení i v případech, kdy držiteli svědčil pouze domnělý právní důvod. Současná úprava 

však v takových případech připouští pouze tzv. mimořádné vydržení ve dvojnásobně 

dlouhé vydržecí době. Kapitola obsahuje porovnání podmínek aplikace a vztah mezi 

vydržením a nabytím od neoprávněného. Výsledkem je, že přednostně se uplatní úprava 

nabytí od neoprávněného a pouze pokud to není možné, přichází v úvahu vydržení řádné, 

resp. mimořádné.  

V rámci závěrečného shrnutí lze zhodnotit současnou právní úpravu nabytí od 

neoprávněného ObčZ jako vhodnou. Jedná se o výrazné zlepšení situace oproti předchozí 

právní úpravě, kdy dochází k posílení právní jistoty v obchodních vztazích. Zejména je 

třeba přivítat posílení principu materiální publicity. K spravedlivému vyvážení zájmů 

původního vlastníka a nabyvatele přispívá v případě věcí nemovitých zapsaných v katastru 

nemovitostí řada bezpečnostních mechanismů, které umožňují vlastníkovi včas reagovat a 

zabránit pozbytí vlastnického práva.  
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Abstrakt 
  

Diplomová práce se zabývá institutem nabytí od neoprávněného. Ten prolamuje 

právní ochranu vlastnického práva ve prospěch dobré víry nabyvatele, kterému umožňuje 

nabýt vlastnické právo, přestože převodce není skutečným vlastníkem ani není z jiného 

důvodu oprávněn věc zcizit. Nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku účinném 

od 1. 1. 2014 se zásadně odlišuje od právní úpravy předchozí.  

Ta byla nedostatečná zejména z důvodu své dvojkolejnosti, kdy se úprava 

podstatně odlišovala v režimu obchodního zákoníku a v režimu občanského zákoníku. 

Dalším výrazným problémem byla nemožnost nabytí věci nemovité od neoprávněného. 

Princip materiální publicity se uplatňoval pouze částečně a neposkytoval dostatečnou 

ochranu osobám důvěřujícím ve správnost právního stavu zapsaného v katastru 

nemovitostí. 

 Diplomová práce je členěna do šesti kapitol a rozebírá nabytí od neoprávněného 

v širších souvislostech. První kapitola se věnuje stručnému vymezení vlastnického práva a 

způsobů jeho nabytí a dále pojmem a teoretickou povahou nabytí od neoprávněného. 

Historický vznik principu nemo plus iuris a vývoj nabytí od neoprávněného, jakožto i 

výjimky z něj v Evropě a na českém území, rozebrala kapitola druhá. Podrobněji byla 

popsána právní úprava dle občanského zákoníku z roku 1964 a názorový střet Ústavního 

soudu a Nejvyššího soudu ohledně možnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti od 

osoby nesprávně zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník.  

Třetí kapitola rozebírá obecné podmínky nabytí od neoprávněného dle současné 

právní úpravy, které jsou společné věcem zapsaným i nezapsaným ve veřejném seznamu, 

věcem nemovitým i movitým. Jedná se o požadavek dobré víry, platného právního důvodu 

nabytí a úplatnosti, která však je dle současné úpravy podmínkou jen v některých 

případech. V kapitole čtvrté je analzyována právní úprava nabytí věcí movitých a 

nezapsaných ve veřejném seznamu od neoprávněného. Kritice jsou podrobeny některé dílčí 

nedostatky nové právní úpravy a navržena je možná interpretace některých nejasných 

ustanovení. 

Věcmi zapsanými do veřejného seznamu, konkrétně katastru nemovitostí, se 

zaobírá kapitola pátá. V ní je obsažen výklad o principu materiální publicity a jeho 

účincích, stejně jako o způsobech ochrany skutečného, avšak nezapsaného vlastníka. 

Úprava je hodnocena jako zdařilá. Do poslední, šesté kapitoly byl zařazen stručný výklad o 

držbě a vydržení a o vztahu institutu nabytí od neoprávněného s vydržením.  
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English Abstract 
      

This diploma thesis deals with the issue of acquisition of property from an 

unauthorised person. Such a possibility deprives the owner of legal protection of his/her 

ownership rights in favour of protection of good faith of the acquirer, who thus can acquire 

ownership even though the transferor is a neither an owner nor authorised for any other 

reason to dispose with the property. The new Civil Code which entered into force on 1 

January 2014 introduces new rules governing such situations, while differing significantly 

from the previous legislation. 

 Legislation which was in effect until 1 January 2014 was inadequate, in particular 

due to dichotomy between Civil Code and Commercial Code. Another significant 

deficiency represented the lack of possibility of acquisition of immovable property 

registered in the cadastral register from an unauthorised person. Material publicity applied 

only to a limited extent and did not provide sufficient protection to persons who trusted 

that the rights recorded in the cadastral register also objectively existed. 

 The diploma thesis is divided into six chapters and analyses the institute of 

acquisition of property from an unauthorised person in its broader context. The first 

chapter describes ownership right and manners of its acquisition as well as the notion and 

theoretical conception of acquisition of property from an unauthorised person. The second 

chapter examines the origin of the nemo plus iuris rule and the historical evolution of 

acquisition of property from an unauthorised person as an exception from the said rule in 

Europe and on the Czech territory. The rules contained in the Civil Code of 1964 as well as 

the conflict of legal opinions of the Constitutional Court and the Supreme Court 

concerning the possibility of acquisition of immovable property registered from a person 

incorrectly listed as the owner in the cadastral register are described in more detail. 

The third chapter inquires into the general conditions of acquisition from an 

unauthorised person pursuant to current legislation that are common to both property 

registered and not registered in public registers and both movable and immovable property. 

These requirements include the good faith of the acquirer, valid legal title and acquisition 

for a consideration. The last condition however applies only in certain cases. The fourth 

chapter analyses the legal rules governing acquisition of movable property and property 

not recorded in a public registry from an unauthorised person. Certain partial deficiencies 
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of the new legislation are discussed and possible interpretation of unclear provisions is 

suggested. 

The fifth chapter deals with property recorded in public registers, specifically in the 

cadastral register. Material publicity and its effects are examined and possibilities of 

protection of the real, but not registered owner are described.  The legislation is assessed as 

suitable. The last, sixth chapter contains a brief description of possession, acquisitive 

prescription and the relation between acquisition of property from an unauthorised person 

and acquisitive prescription 
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