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Úvod 

Každý z nás má právo vlastnit majetek. Pro mnohé je vlastnictví důležitou 

hodnotou. Získání vlastnictví k věci je spojeno s určitým úsilím, k zisku je povětšinou 

třeba vynaložit hodnoty. S ohledem na komunistickou éru, která byla spojena s omezením 

vlastnických práv osob ve prospěch socialistického vlastnictví, je v naší zemi vlastnictví 

určitým výrazem svobody. 

Vlastnické právo je zaručeno Listinou základních práv a svobod,1 jeho kontinuita 

je zaručena děděním. Svévolné odejmutí vlastnického práva není v právním státě 

přípustné ze strany jakéhokoliv subjektu včetně státu, vyvlastnění a nucené omezení 

vlastnického práva je možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. 

Vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužíváno na újmu práv druhých, ani na úkor obecných 

zájmů chráněných zákonem. Limitem výkonu vlastnictví, resp. vlastnického práva 

je ochrana lidského zdraví, přírody a životního prostředí, přičemž limitní míra má být 

stanovena zákonem. 

Tématem předkládané práce je sledování římskoprávního kontextu ve způsobech 

nabývání vlastnictví v současném občanském zákoníku, tedy v zákoně č. 89/2012 Sb. 

(dále jen „občanský zákoník“). Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, 

že občanský zákoník vznikal s cílem vytvoření standardního občanského zákoníku 

kontinentálního typu, přičemž bylo vycházeno mimo jiné ze skutečnosti, že římské právo 

je základem evropské právní kultury. Římskoprávní úprava má vliv na moderní občanské 

zákoníky zejména v oblasti majetkových práv. Právní úprava měla však být recipována 

nikoliv bezmyšlenkovitě, avšak po rozsáhlejší komparativní analýze.2  

Cílem předložené diplomové práce je zjistit, nakolik vychází aktuální právní úprava 

nabývání vlastnictví z římského práva, v jakých institutech lze shledat římskoprávní 

kontext, u jakých institutů se naopak aktuální právní úprava odchýlila a zda se případně 

nově zakotvené řešení zdá býti správné. 

V předkládané práci jsou postupně probrány jednotlivé způsoby nabývání 

vlastnictví. Konkrétní způsob je vždy nejprve představen z pohledu římského práva, 

 

1 Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
2 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, a.s., 2012, s. 48. 
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následně je uvedena současná právní úprava, u které je i uvedeno, v čem lze shledávat 

spojitost s římským právem, nebo naopak, kdy římské právo upravovalo daný způsob 

nabývání odlišně. Podrobný rozbor jednotlivých způsobů nabývání vlastnictví by jistě 

vydal na rozsáhlou publikaci, cílem této práce je však představit všechny způsoby alespoň 

ve stručnosti, jak z pohledu římského práva, tak současné právní úpravy a tyto pohledy 

srovnat. 

V první části práce jsou nastíněny obecné informace týkající se vlastnictví, 

ze kterých je následně v dalších částech práce vycházeno. Nejprve je stručně nastíněn 

vývoj a formy vlastnictví v římském právu, uvedeny jsou také základní informace 

o úpravě vlastnického práva v občanském zákoníku. 

V druhé části je pojednáno o originárních způsobech nabývání vlastnictví. Jsou 

postupně představeny jednotlivé způsoby, a to okupace a derelikce, resp. přivlastnění; 

nález pokladu, resp. nález; přirozený přírůstek, u kterého je vycházeno z pojetí tohoto 

institutu občanským zákoníkem, kdy výklad je tematicky rozdělen na tři části, přírůstek 

pozemku působením vodního toku, spojení movitých věcí, spojení movité a nemovité 

věci; nabytí plodů; zpracování, smísení a slití; rozsáhlejší část je věnována institutu 

vydržení; poslední kapitola této části je věnována nabytí od neoprávněného. 

Ve třetí části práce jsou rozebrány derivativní způsoby nabývání vlastnictví. 

V římském právu jimi byly formální mancipace a injurecesse a neformální tradice. 

Následně je pojednáno o převodu vlastnického práva dle občanského zákoníku, a nakonec 

jsou zmíněny některé další derivativní způsoby nabývání vlastnictví. 

Čtenář by měl díky předkládané práci získat představu o tom, jakými způsoby bylo 

možné nabýt vlastnictví dle římského práva a jakými způsoby je možné nabýt vlastnictví 

dnes, přičemž by měl zjistit rozdíl mezi uvedenými způsoby. Je však třeba mít 

při zkoumání rozdílů na paměti, že mezi představenou římskoprávní úpravou a dnešní 

právní úpravou je nejméně 15. století vývoje.  
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1 Vlastnictví 

1.1 Vývoj a formy vlastnictví v římském právu 

Vlastnictví je všeobecné, přímé a výlučné právní panství nad věcí.3 V počátcích 

římského práva však nebylo tímto způsobem chápáno a výše uvedená definice 

je až produktem právní vědy. Definování vlastnictví v římské společnosti nebylo třeba, 

protože důležité primárně bylo, jakým způsobem byla držba věci chráněna, a jaké žaloby 

(actiones in rem) byly přiznávány různým osobám. Postupně se formovalo vnímání 

vlastnictví věci jako souhrnu oprávnění k věci tak, jak ho známe dnes, a sice věc držet, 

užívat, požívat, brát z ní plody, ničit, zničit, zcizit nebo opustit.  

Dle Gaia se užívaly věcné žaloby, kterými se nárokovalo, že určitá hmotná věc 

je v něčím vlastnictví, či že někomu přísluší určité právo, například právo užívací 

a požívací, právo na přechod, přehánění dobytka či svod vody, právo stavět nad určitou 

výškovou hladinu či právo na výhled. Případně byly připuštěny žaloby negatorní, tedy 

aby nebylo právo k věci rušeno.4 

Vlastnictví prošlo v průběhu existence Římské říše mnoha proměnami s ohledem 

na změnu a vývoj společenské a hospodářské situace říše. Ačkoliv z počátku existence 

říše nemáme dostatečné prameny, prvobytně pospolná společnost měla jistě jiné potřeby 

než společnost pozdního císařství, čemuž odpovídala i dobová právní úprava. Římské 

právo považovalo vždy za rozhodující, jakou ochranu lze určitému právu či právnímu 

vztahu poskytnout. Na základě poskytované ochrany lze vymezit i jednotlivé druhy 

vlastnictví, nikoliv tedy na základě pojmové a teoretické koncepce vlastnického vztahu.5 

Kořeny vlastnictví lze spatřovat v institutu držby. Původní detence jakožto faktická 

držba, tedy moc nad věcí, mohla být proměněna v držbu vlastnickou, takovou, s níž 

je spojena vůle držitele s ní nakládat jako s vlastní.6 Držba má dva pojmové znaky, 

a to objektivní prvek, kterým je tělesné faktické ovládání (corporalis possessio), 

 

3 KINCL, J. / URFUS, V. / SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 153 
4 GAIUS. Institutionum commentarii quattuor, 4.3, překlad viz KINCL, J. Gaius: Učebnice práva 

ve čtyřech knihách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007 (dále v práci citováno jen jako: „Gai. Inst.“). 
5 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 158 
6 RANDA, A. / SPÁČIL, J. (ed.) I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém. II. Právo 

vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 5. 



4 

a subjektivní prvek, kterým je vůle držet věc naprosto a úplně pro sebe (animus 

possidendi).7  

Dle Paula lze držet to, co je hmotné.8 Držba vychází z přirozeného práva 

(ius naturale), které bylo považováno za společné všem lidem, ale také živočichům.9 

Držba se mění ve vlastnictví ve chvíli, kdy začne být relevantní stav právní namísto stavu 

faktického.  

Vlastnictví se z počátku formovalo rozdílně ve vztahu k movitým a nemovitým 

věcem. Na počátku bylo pravděpodobně kolektivní vlastnictví ve formě rodového 

vlastnictví, kdy důležitou roli hrál otec římské patriarchální rodiny (pater 

familias),10 který měl absolutní moc nad lidmi i majetkem. Z něj se pak oddělilo 

individuální kviritské vlastnictví (dominium ex iure Quiritum). Dle pověsti o založení 

Říma Romulem lze předpokládat, že pozemky byly původně v kolektivním vlastnictví 

římského lidu, kdy dle pověsti byla Romulem svěřena každému římskému občanovi 

do dědičného užívání dvě jitra půdy.11 V kviritském vlastnictví měli Římané zpočátku 

věci movité, z nemovitých věcí jen pozemky na italské půdě (praedia in solo italico), 

které byly Římanům přidělovány na základě asignace.12 Na počátku dominátu13 byla 

již v kviritském vlastnictví veškerá italská půda.14 

Pokud někdo chtěl vyjádřit svou moc nad věcí, která z počátku spočívala především 

v moci hlavy rodiny (pater familias), učinil tak prohlášením meum esse (tento patří 

mně)15 v legisakčním procesu. V legisakčním procesu nemohl soudce rozhodnout, že věc 

 

7 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 123. 
8 Paulus, D. 41.2.3.pr. 
9 Iust. Inst. 1.2.pr: „Přirozené právo je to, co stanovila příroda – všechno živé tvorstvo. Neboť toto právo 

nepřísluší pouze lidskému pokolení, ale všemu tvorstvu, které žije ve vzduchu, na zemi a ve vodě.“ Překlad 

viz SKŘEJPEK, M. Iustiniani Institutiones, Justiniánské Instituce. Praha: Karolinum, 2010 (dále v práci 

citováno jen jako: „Iust. Inst.“). 
10 Překlad viz SKŘEJPEK, M. Latinsko-český slovníček římského práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 

s. 126. 
11 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 158. 
12 SOMMER, O. / SPÁČIL, J., ed. Učebnice soukromého práva římského, I. a II. díl. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, s. 193. 
13 Za doby vlády císaře Diokleciána, koncem 3. st. n. l. 
14 SOMMER / SPÁČIL, op. cit., s. 195.  
15 Překlad viz SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva Fontes iuris romani. 2. vydání. Praha: LexisNexis, 

2006, s. 58. 
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nikomu z účastníků sporu nepatří. Proto se mohlo stát, že věc byla svěřena osobě, která 

nemusela být jejím skutečným vlastníkem.16  

Přechod k individuálnímu kviritskému vlastnictví nastává s příchodem 

formulového procesu. Vindikací vlastník věci, který ji neměl u sebe, usiloval o to, aby 

bylo prokázáno jeho vlastnictví, a to jednostranným tvrzením.17  V této fázi vývoje se tak 

již jedná o vlastnické právo tak, jak jej známe dnes, tedy individuální, všeobecné, přímé, 

výlučné a absolutní právní panství nad věcí. Vlastnictví v klasické době je již odděleno 

od držby, objevují se pro něj výrazy dominium a proprietas. 

V poklasické době přichází celkový úpadek práva, pojmy proprietas a dominium 

se užívaly i v případech, kdy podle klasického práva znamenaly jen držbu. Kodifikace 

císaře Justiniána se však opět vrací ke klasické podobě vlastnictví a držby. Po Justiniánské 

kodifikaci existoval již pouze jeden druh vlastnictví, které bylo považováno 

za plnohodnotné a absolutní právní panství nad věcí.  

Je třeba ještě zmínit, že římské právo se zpočátku rozlišovalo na tři oblasti práva: 

civilní právo (ius civile), které zavazovalo pouze římské občany; honorární, úřednické 

právo (ius honorarium), které bylo vydáváno římskými magistráty a navazovalo na právo 

národů; a právě právo národů (ius gentium).18 Na základě tohoto rozlišování práva 

můžeme rozlišovat i různé formy vlastnictví. 

V rané historii bylo uznáváno pouze vlastnictví Římanů podle práva ius civile, 

jak se dozvídáme z Gaiových Institucí.19 Jediné uznané bylo vlastnictví dle práva 

kviritského, které se označovalo jako dominius ex iure Quiritium. Cizinci (peregrini) 

neměli možnost nabývat kviritské vlastnictví dle civilního práva. Ochrana kviritského 

civilního vlastnictví byla uskutečňována procesními prostředky civilního práva, zejména 

vlastnickou žalobou neboli reivindikací. Kviritské vlastnictví bylo možné převést jen 

formálními způsoby, původně zásadně jen mancipací, později pak injurecessí. 

 

16 FRUTHOVÁ, V. / NOVÁK, M. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. Praha: 

Auditorium, 2018, s. 11-12. 
17 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 182. 
18 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce, op. cit., s. 48. 
19 Gai. Inst. 2.40: „Dále je třeba, abychom poznamenali, že cizinci mají vlastnictví jen jediné: buď totiž 

někdo vlastníkem je, anebo se za vlastníka nepovažuje. Toho práva užíval kdysi i národ římský: neboť 

jeden každý (občan) býval buď vlastníkem podle práva kviritského, anebo se za vlastníka nepovažoval...“ 
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Jelikož cizinci neměli možnost nabývat vlastnictví dle kviritského práva, nebyly 

jejich vlastnické vztahy zpočátku vůbec chráněny. Postupem doby se římský agrární 

městský stát měnil ve světovou říši, ve které narůstaly obchodní vztahy s ostatními 

národy. Vznikla tak nutnost chránit majetek nejen římských občanů, ale i cizinců. Zásadní 

obrat nastává v činnosti peregrinského praetora. Hospodářský a společenský vývoj rychle 

postupoval a začaly se objevovat nároky, které ač se zdály být spravedlivé, neměly oporu 

v právní úpravě. Praetor pak často rozhodoval dle tzv. aequitas, tj. smyslu pro vyšší 

spravedlnost a prosazování obecného prospěchu. Časem se povolování a zamítaní žalob 

z nových právních vztahů stabilizovalo a zformované zásady se staly součástí 

praetorského ediktu, které praetor při nástupu do svého úřadu vydával.20 Jak se edikty 

hromadily, vznikla právní úprava, která se označovala jako ius praetorium nebo 

ius honorarium. Činností praetora tak vznikla i ochrana tzv. bonitárního vlastnictví, které 

však nebylo vlastnickým právem v pravém slova smyslu, ale jednalo se o označení 

zvláštních případů držby, které praetor chránil.21  

Vztahy dotčené praetorskou ochranou byly označovány opisným výrazem být 

v majetku (in bonis esse) nebo mít v majetku (in bonis habere). Římané nepovažovali 

toto oprávnění za vlastnické právo, de iure šlo o držbu. Tímto způsobem chránil praetor 

například i nabytí mancipační věci tradicí. Praetor povoloval proti žalobci námitku věci 

prodané a tradované (exceptio rein venditae ac traditae).22 

Praetor nemohl formálně měnit civilní právo (ius civile), vytvořil však ochranu 

pro soubor právních vztahů, která dle ius civile poskytována nebyla. Zavedl také 

významnou změnu v ochraně bonitárního vlastnictví ve formě praetorské publiciánské 

žaloby (actio Publicana in rem).23 Praetor poskytoval i ochranu tzv. provinčnímu 

vlastnictví, kdy nešlo o plnohodnotné vlastnictví, nebylo možné jej považovat 

za neomezené právní panství, ale šlo o užívání pozemků, které byly římským občanům 

přiděleny (za zvláštní pozemkovou daň označenou jako stipendium). Uživatelé je mohli 

držet a pobírat z nich plody (possessio ac ususfructus). Procesní ochrana provinčního 

 

20 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 19. 
21 Bonitární, praetorské vlastnictví (in bonis habere/in bonis esse), nebylo vlastnické právo v pravém slova 

smyslu, ale jednalo se o označení zvláštních případů držby, které praetor chránil. (SKŘEJPEK, M. Římské 

soukromé právo. Systém a instituce, op. cit., s. 120.) 
22 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce, op. cit., s. 120. 
23 HEYROVSKÝ, L. / SOMMER, O. / VÁŽNÝ, J. Dějiny a systém soukromého práva římského. 1. díl. 

7. vyd., Bratislava: nákladem Právnické fakulty University Komenského, 1929, s. 214. 
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vlastnictví se však rychle přibližovala ochraně civilního vlastnictví. Odlišnosti byly 

odstraněny v justiniánském právu.24 

V době dominátu byl klasický formulový proces vystřídán procesem úřednickým. 

V důsledku těchto změn byl změněn i pohled na vlastnictví, ze soukromé moci se stalo 

vlastnictví subjektivním právem, které vlastníkovi zajišťuje oprávnění neboli všeobecné 

panství nad věcí.25 Rozdíly mezi kviritským a bonitárním vlastnictvím se postupně 

s rozvojem říše stíraly. Poslední odlišnosti byly odstraněny v kodifikaci císaře Justiniána, 

kdy se pro oba vztahy již používal pojem dominium.26 Dnešní chápání vlastnictví je velmi 

podobné tomu římskému, samozřejmě rozšířené co do subjektů na všechny osoby, tedy 

i na ženy a cizince, kteří byli v archaickém římském právu z vlastnictví vyloučeni, jelikož 

neměli právní subjektivitu, která byla podmíněna svobodou osoby (status libertatis), 

příslušností k římské obci (status civitatis) a příslušností k římské rodině (status familiae). 

 

1.2 Předmět vlastnictví 

Pro výklad jednotlivých způsobů nabývání vlastnictví je třeba také zmínit, co vše 

mohlo být považováno za předmět vlastnictví, tedy potažmo, co vše bylo považováno 

za věc. V římském právu mohly být předmětem vlastnictví pouze hmotné věci, ačkoli 

Římané znaly i věci nehmotné (res incorporales). Gaius k nehmotným věcem uvádí, 

že jsou to ty, kterých se není možné dotknout, uvádí příkladmo pozůstalost, právo 

požívací, závazky (obligace) a některé služebnosti,27 avšak každé právo muselo být 

vázáno na konečný hmotný objekt, nejednalo se tedy o práva hmotná v dnešním smyslu.28 

Objektem práv byl často i člověk, a to člověk nesvobodný, tedy otrok. Vzhledem k tomu, 

že se každá ochrana práva státním orgánem realizovala cestou odsouzení rušitele práva 

k určité peněžité sumě, dle tzv. principu pekuniární kondemnace, musel být předmět 

vlastnictví, pokud mělo být chráněno vlastnictví k němu, ocenitelný v penězi.29 

 

24 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 158-159. 
25 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 161. 
26 Iust. Inst. 2.1.11: „Jednotlivci se stávají vlastníky věcí různými způsoby. K některým věcem totiž 

nabýváme vlastnictví (dominium) podle práva přirozeného, které se, jak jsme již řekli, označuje jako 

právo národů; k některým věcem nabýváme vlastnictví podle práva civilního. A je vhodnější začít s 

právem starším, kterým je patrně právo přirozené, jež vytvořila příroda spolu s lidským rodem. Naproti 

tomu právo civilní vzniklo až tehdy, když začaly vznikat státy, byly vytvářeny úřady a psány zákony.“  
27 Gai. Inst. 2.14. 
28 Např. právo autorské, patentní atd. 
29 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 83. 
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Gaius na začátku druhého dílu svých Institucí uvádí základní rozdělení věcí, kdy 

věci dělí do dvou skupin – věci práva božského a věci práva lidského.30 Věci práva 

božského, kterými jsou věci posvátné (res sacrae) a věci zasvěcené (res religiosae), 

nemohou být ve vlastnictví žádného člověka.31 „Posvátné jsou ty, jež byly vysvěceny 

bohům nebeským, zasvěcené ty, jež byly zůstaveny bohům podsvětí.“32 Za posvátné však 

Gaius považoval pouze to, co bylo vysvěceno z vůle římského národa. Dále Gaius uvádí 

res sanctae, kterými byly například hradby a brány, které jsou také svým způsobem také 

božského práva.33 

Z obchodu byly také vyloučeny věci všem lidem společné (res omnium communes), 

mezi které patřily například vzduch, tekoucí voda, moře, mořské břehy, řeky, přístavy,34 

a dále věci veřejné, určené k užívání všem lidem.35 Z právního obchodu však nebyly 

vyloučeny vody stojaté, rybníky (stagna) a jezera (lacus).36 

Věci vyloučené z obchodu (věci božského práva, věci všem lidem společné a věci 

veřejné) se označovaly jako res extra commercium. Předmětem vlastnictví mohly být věci 

obchodovatelné (in commercio), kterými mohly být věci nejrůznějších druhů, kromě těch, 

které byly z obchodu vyloučeny, jak je uvedeno výše. 

Římské právo zná mnoho dělení věcí, důležité je však rozdělení na věci mancipační 

(res mancipi) a věci nemancipační (res nec mancipi). Toto dělení bylo zavedeno v raných 

dobách vývoje římského práva, nejspíše z důvodu vysoké hospodářské důležitosti 

mancipačních věcí, které proto bylo třeba speciálně chránit. Toto rozdělení věcí pak bylo 

odstraněno císařem Justiniánem v 6. století. 

O tom, co patří mezi mancipační věci, se dozvídáme z Gaiových Institucí:  

„Mancipační věci jsou třeba tyto: pozemek na italské půdě, dále stavby na italské 

půdě, dále otroci a ta zvířata, která se dají zkrotit jhem či sedlem, jako hovězí dobytek, 

 

30 Gai. Inst. 2.2. 
31 Gai. Inst. 2.9: „To však, co je božského práva, není majetkem žádného (člověka)…“ 
32 Gai. Inst. 2.3. 
33 Gai. Inst. 2.8. 
34 Inst. 2.1.1-6. 
35 Iust. Inst. 2.1.6: „Nikoli jednotlivcům, ale pospolitosti samé náleží to, co se nachází v městech, jako 

například divadla, stadiony, stejně jako obdobná zařízení a vůbec vše, co se nachází ve městě a patří mu.“  
36 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 85. 
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koně mezci, osli, také služebnosti pozemků venkovských. Služebnosti pozemků městských 

jsou však (věci) nemancipační.“37  

Za nemancipační věci se pak považovaly všechny ostatní věci, tedy odlišné 

od pozemků na italské půdě, otroků, domácích zvířat, které tahají nebo na hřbetě nosí 

náklad, a pozemkové služebnosti. 

Dalším významných dělením je rozdělení na věci movité (res mobiles) a nemovité 

(res immobiles). Movité věci jsou ty, kterými lze pohybovat. Za nemovitosti byly 

považovány pozemky, které se stanou samostatnou věcí ohraničením.38 Jelikož římské 

právo vycházelo ze zásady superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě,39 součástí 

pozemku byly i veškeré věci, které s ním byly pevně a trvale spojeny. 

Poslední dělení, které je dobré v souvislosti s tématem nabývání vlastnictví uvést, 

je dělení na věci dělitelné a věci nedělitelné, kdy rozhodující je, zda podstata věci 

dovoluje rozdělení. Pokud věc nelze rozdělit, aniž by se nezměnila její podstata, jedná 

se o věc nedělitelnou. Pokud lze rozdělit bez porušení podstaty, jde o věc dělitelnou.40  

 

1.3 Způsoby nabývání vlastnického práva  

Způsoby nabytí vlastnictví lze členit do mnoha kategorií. V této práci bude 

ze systematických důvodů vycházeno z rozdělení nabývacích způsobů na originární 

a derivativní.  

Originární způsob nabývání vlastnictví je takový, kdy vznik práva nezávisí na vůli 

kohokoliv jiného, není tedy odvozováno od předchůdce. Originární způsob je historicky 

starší. V prvopočátcích římského státního zřízení pravděpodobně představovaly 

i mancipace a injurecesse spíše nabytí originární než derivativní, kdy převodce působil 

jako pasivní přihlížející. 

Derivativní způsob nabytí vlastnictví je takový, kdy osoba odvozuje nabytí práva 

od svého předchůdce. Získává tedy právo k věci, které již před ním někdo měl. Nabývání 

vlastnictví derivativním způsobem je omezeno kvalitou práva předchůdce, jelikož obecně 

 

37 Gai. Inst. 2.14a. 
38 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 86. 
39 Gai. Inst. 2.73. 
40 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 87.  
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je ovládáno zásadou „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, tedy 

„nikdo nemůže převést na druhého více práva, než má sám“.41 Lze však převést i jen 

některá práva, které osoba má, pak jde o singulární sukcesi, kdy nabyvatel nastupuje 

do pozice předchozího vlastníka ve vztahu ke konkrétní věci či právu.  

Římské právo rozlišovalo mezi nabývacími způsoby dle práva civilního (ius civile) 

a dle práva národů (ius gentium), někdy též označovaného jako práva přirozeného 

(ius naturale). Mezi způsoby nabývání dle ius civile patřily mancipace, injurecesse, 

adjudikace a vydržení. Z přirozeného práva vycházela tradice a okupace. 42 

 

1.4 Vlastnické právo dle občanského zákoníku 

Vlastnické právo je upraveno v občanském zákoníku v části třetí (absolutní 

majetková práva), hlavě druhé (věcná práva). Vlastnické právo je zaručeno Listinou 

základních práv a svobod.43 Každý má právo vlastnit majetek, ale i právo majetek nabývat 

do svého vlastnictví. 

Pojem vlastnictví je v občanském zákoníku vyhrazen předmětu vlastnického práva, 

kdy je v ustanovení § 1011 OZ 2012 definováno, že vše, co někomu patří, je jeho 

vlastnictví. 44 Jde ovšem spíše o definici majetku. 45  

Předmětem vlastnického práva jsou věci, a to jak věci hmotné, tak i nehmotné. 

Pojem věci v občanském zákoníku zahrnuje nejen hmotné věci, ale také věci nehmotné, 

a i práva: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí.“46 Práva jsou věcmi však jen pokud to připouští jejich povaha a neplyne-li 

ze zákona něco jiného,47 tedy ta majetková práva, jejichž předmětem je věc a která jsou 

převoditelná a připouštějí trvalý nebo opakovaný výkon. 

  

 

41 Paulus, D. 50.17.54, překlad viz KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 354. 
42 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 24. 
43 čl. 11 LZPS. 
44 § 1011 OZ 2012: „Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.“ 
45 § 495 OZ 2012: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek...“ 
46 § 489 OZ 2012. 
47 § 979 OZ 2012. 
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Vlastnictví ve smyslu oprávnění vlastníka k věci je definováno v ustanovení § 1012 

OZ 2012: 

„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat 

a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně 

rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné 

osoby obtěžovat nebo poškodit.“ 48 

Vlastnictví v občanském zákoníku stojí na teorii právního panství, nikoliv na teorii 

dílčích oprávnění vlastníka. Vlastnictví lze vymezit jako právní panství nad věcí jehož 

obsahem jsou co nejobsáhlejší oprávnění nakládat s věcí podle vůle vlastníka, 

za předpokladu, že tím neporušuje zákon nebo právo jiných osob. Vlastník se může 

domáhat ochrany svých práv, vymáhat věc proti tomu, kdo ji neoprávněně zadržuje, 

a bránit jakýmkoliv zásahům do svých práv k věci.49 

Značně odlišná oproti římskému právu je úprava nabývání věcí zapsaných 

do veřejných seznamů, resp. již samotná existence veřejných seznamů, které římské 

právo neznalo. 

Občanský zákoník upravuje jak originární způsoby nabývání vlastnictví 

(přivlastnění, nález, nález věci skryté, přírůstek, vydržení, nabytí od neoprávněného 

a nabytí rozhodnutím orgánu veřejné moci), tak i derivativní způsoby nabývání 

vlastnictví (převod vlastnického práva). 

  

 

48 § 1012 OZ 2012. 
49 DVOŘÁK, J. / ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 30. 
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2 Originární způsoby nabývání vlastnictví 

2.1 Okupace a derelikce 

Okupace se řadí mezi originární způsoby nabytí vlastnictví. Jedná se o nabytí 

vlastnictví podle práva přirozeného, které zakládá plnohodnotné civilní vlastnictví k věci. 

Vlastnictví se nabývá jednostranným uchopením držby věci s vůlí mít ji jako svou vlastní. 

Věc však musí být k nabytí způsobilá, musí se jednat o res nullius, tedy věc ničí, takovou 

věc, která dosud nikomu nepatřila. 

Postavení věcí opuštěných (res derelictae) je složitější. Takové věci opustil jejich 

vlastník s vůlí a úmyslem, aby již nadále nebyly jeho. Nabytí těchto opuštěných 

(tj. derelikvovaných) věcí je pod okupaci řazeno,50 objevují se však i odlišné názory, 

že se vlastnictví k nim nabývá jiným způsobem (například vydržením).51 

 

2.1.1 Okupace v římském právu 

Okupace jakožto nejjednodušší a nejpřirozenější způsob nabývání vlastnictví byla 

typická již pro prvopočátky lidské společnosti. Předmětem okupace mohly být věci ničí, 

které vznikly odloučením od věcí všem lidem společným (res omnium communes), dále 

věci nepřátelské (res hostiles),52 ale i nově vzniklá věc, například ostrov nově vzniklý 

na moři.53 

Okupací, tedy uchopením, bylo možné nabýt věci, které doposud neměly vlastníka. 

Jednalo se příkladmo o plody moře, perly, drahokamy, dále zvířata, která byla chycena 

na zemi, v moři nebo na zemi, a to dle přirozeného práva. Bylo je možné nabýt 

do vlastnictví dle přirozeného práva ihned, již okamžikem uchopení.54  

Římské právo neznalo výhradní státem regulované právo lovu a rybolovu, 

a tak mohl každý svobodně chytat volně žijící zvířata a nabývat k nim za určitých 

podmínek vlastnictví. Z Gaiových Institucí vyplývá, že pokud je divoké zvíře odchyceno, 

stává se okupací vlastnictvím osoby, která ho okupuje, a to až do té doby, dokud je v zajetí 

této osoby. Ztráta vlastnictví nastává, když se divoké zvíře dostane z držení vlastníka 

 

50 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 179. 
51 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 27. 
52 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 181. 
53 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 28. 
54 Gai. Inst. 2.66, Iust. Inst. 2.1.18. 
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a dosáhne zpět přirozené svobody. Římské právo spojuje ztrátu vlastnictví k zvířeti 

s okamžikem, kdy zvíře vlastníkovi buď sejde z očí, nebo v dohledu zůstane, 

ale pronásledování zvířete je již obtížné.55 Justiniánské Instituce upravují nabývání 

divokých zvířat obdobně. Nově je zde však upraveno právo vlastníka pozemku, na kterém 

pronásleduje vlastník své zvíře. Vlastník pozemku může zabránit tomu, aby vlastník 

zvířete na jeho pozemek vstoupil za účelem jeho pronásledování, pokud situaci 

zpozoruje.56 

Speciálně se Justiniánské Instituce věnují nabývání a pozbývání vlastnictví 

ke včelám. I u včel ovšem platí obecné pravidlo, že vlastnictví náleží tomu, kdo 

je ovládne. Dokud vlastník včelí roj pronásleduje, náleží mu k němu vlastnictví, jakmile 

je ztratí z dohledu či je obtížné je pronásledovat vlastnictví pozbývá.57 Totéž, co bylo 

stanoveno o ochraně pozemku před nedovoleným zásahem spočívajícím 

v pronásledování zvířete (i včel) přes cizí pozemek, platí i pro ochranu pláství medu. 

Vlastník pozemku mohl zakázat tomu, kdo si chtěl plástve medu odnést, aby tak učinil. 58 

Dále je v Justiniánských Institucích zodpovězena otázka, zda a kdy dochází 

k nabytí vlastnictví k lovenému zvířeti, které je zraněno takovým způsobem, že je možné 

ho chytit. Bylo konstatováno, že vlastnictví se nabývá až samotným okamžikem chycení, 

nikoli zraněním a pronásledováním, a to z důvodu, že mnohdy nemusel ten, kdo zvíře 

lovil, chytit.59 Pokud by nebylo přistoupeno k uvedené konstrukci, že zraněné lovené 

pronásledované zvíře se stane vlastnictvím lovce až v okamžiku jeho chycení, mohly 

by nastávat spory o vlastnictví, pokud by takto zraněné zvíře chytil někdo jiný dříve než 

původní lovec. Takto vlastnictví jednoduše nabyl ten, kdo byl u zvířete jako první. 

Římské právo myslelo i na zvířata, která byla sice ochočena, ale navracela se zpět 

do svého přirozeného prostředí. Rozhodující u těchto zvířat je vůle k návratu 

k vlastníkovi. Pokud tuto vůli k návratu zvíře ztratí, odvykne se vracet k vlastníkovi, 

pak k němu vlastník ztratí vlastnictví. Uvedené je upraveno shodně jak v Gaiových, 

tak v Justiniánských Institucích, zmiňovány jsou například holuby, včely, jeleni. 60 

 

55 Gai. Inst. 2.67. 
56 Iust. Inst. 2.1.12. 
57 Iust. Inst. 2.1.14. 
58 Iust. Inst. 2.1.14: „(…) Každý si může odnést plástve medu, které vytvořily včely. Je ale pravda, že dříve 

než uvedené nastane, jestliže někoho uvidíš vstoupit na tvůj pozemek, můžeš mu po právu vstup zakázat…“ 
59 Iust. Inst. 2.1.13. 
60 Gai. Inst. 2.68, Iust. Inst. 2.1.15. 
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Nabytí vlastnictví okupací se týkalo také věcí zabraných nepřátelům (uccpatio 

rerum hostilium). Úpravu opět nalezneme jak v Gaiových, tak Justiniánských Institucích. 

Gaius uvádí, že věci nepřátel se stávají naším vlastnictví z přirozeného důvodu (podle 

přirozeného práva),61 v Justiniánských Institucích je pak uvedeno, že je tomu tak 

dle práva národů.62 V Justiniánských Institucích je pak uvedeno, že i zajaté svobodné 

osoby se stanou vlastnictvím, tedy potažmo otroky, pouze však do chvíle, než se z moci 

zajatce dostanou a vrátí se domů.63 

Uvedená forma nabytí vlastnictví přivlastněním vychází z mezinárodního 

válečného práva. Speciální právní úprava stanovila pravidla pro veřejnou okupaci 

ohledně vlastnictví válečné kořisti získané vojskem, kdy se majetek rukojmí a zajatců 

stával vlastnictvím státní pokladny.64 Okupace válečné kořisti byla zakázána pod hrozbou 

vysoké sankce, ten, kdo zpronevěřil kořist získanou od nepřítele, byl povinen nahradit 

státu čtyřnásobek její hodnoty.65 

Způsobilý k okupaci byl i ostrov vzniklý v moři (insula in mari nata), který byl, 

na rozdíl od ostrova vzniklého v řece, považován za věc ničí (res nullius).66 Mohlo 

se však stát, že i ostrov vzniklý v řece, byl způsobilý k okupaci. Bylo tomu tak v případě, 

že ostrov vznikl v řece, kde hranice sousedních pozemků byly přesně stanoveny úředním 

měřením (agri limitati).67 Totéž pravidlo platilo i pro opuštěné řečiště, pokud hranice 

sousedních pozemků byly přesně stanoveny úředním měřením (agri limitati).68 

 

 

61 Gai. Inst. 2.69. 
62 Iust. Inst. 2.1.17. 
63 Iust. Inst. 2.1.17. 
64 Marcianus, D. 49.13.31: „Božský Commodus nařídil, že jak majetek rukojmí, tak zajatců, se v každém 

případě zabavuje ve prospěch fisku (státní pokladny).“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 40. 
65 Modestinus, D. 48.13.15 (13): „Osoba, která ukradla kořist získanou od nepřítele, je odpovědná podle 

zákona o zpronevěře (veřejných peněz) a je povinna zaplatit čtyřnásobek (quadruplum).“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 40. 
66 Iust. Inst. 2.1.22: „Ostrov, který vznikne v moři, což se nestává často, se stane vlastnictvím toho, kdo 

se ho zmocní jako první. Má se totiž za to, že předtím nepatřil nikomu…“ 
67 Ulpianus D. 43.12.1.6: „Pokud vznikne ostrov ve veřejné řece, a něco je na něm postaveno, nebude 

to považováno za vybudované na veřejném místě, protože ostrov se stane vlastnictvím prvního 

okupujícího, pokud sousedící pozemky mají hranice určeny úředním měřením; nebo patří tomu, kdo 

vlastní přilehlý břeh, nebo pokud vznikne uprostřed, patří těm, které mají pozemky na obou stranách 

proudu.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 37. 
68 Ulpianus, D. 43.12.1.7. 
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2.1.2 Derelikce v římském právu 

O přivlastnění se také často hovoří v souvislosti s kategorií věcí opuštěných 

(res derelictae),69 tedy takových věcí, které sice již byly ve vlastnictví osoby, ale jejich 

vlastník se rozhodl je opustit, pozbyl k nim dobrovolně držbu. Naopak k věcem 

ztraceným, tedy k takovým věcem, ke kterým jejich vlastník pozbyl držbu, 

ale ne dobrovolně, bez vůle již nebýt jejich vlastníkem, se vlastnictví okupací nenabývá. 

Není přitom jednoduché poznat, zda nalezená věc je opuštěná či ztracená. Hrozí přitom 

určité nebezpečí, že věc bude ztracená a pokud se jí osoba zmocní, dopustí se krádeže, 

která bude mít následky v oblasti deliktního práva. 

Opuštění neboli derelikce je jednostranné právní jednání vlastníka věci, který 

se vzdává držby věci s úmyslem ji dále již nemít jako svou vlastní.70 Míněný úmysl 

vlastníka se někdy označuje jako tzv. animus derelinquendi, který však musí představovat 

dobrovolné rozhodnutí opustit věc. Prameny k dobrovolnosti opustit věc uvádějí, 

že o dobrovolné opuštění věci nejde, pokud posádka lodi vyhodí věci do moře, aby loď 

odlehčila, nebo v případě, že dojde k vypadnutí věci z jedoucího vozu. Kdo si takové 

nalezené věci ponechá s úmyslem se obohatit, dopouští se krádeže.71 

Z Justiniánských Institucí se dále dozvídáme o rozhazování mincí či jiných cenností 

například praetory či konsuly mezi lid. Ačkoliv by takové rozhazování mohlo splňovat 

výše uvedenou definici opuštěné věci, kdy její vlastník nemá jistě úmysl ji dále vlastnit, 

resp. má vůli ji opustit, bylo uzavřeno, že se jedná o speciální druh tradice neurčitým 

osobám (iactus missilium), tedy se vlastnictví nabývá převodem, nikoliv okupací.72 

U derelikce není pro původního vlastníka důležité, zda se věc stane vlastnictvím další 

osoby, osud věci jím opuštěné ho dále nezajímá. Jeho jediným úmyslem ohledně věci 

je, ji opustit, tedy má výše uvedený úmysl animus derelinquendi. U rozhazování cenností 

existuje u původního vlastníka úmysl, aby se věc stala vlastnictvím další osoby, proto 

se nejedná o derelikci, ale o tradici.73 

 

69 Viz např. KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 179, stejně tak SOMMER, O. Učebnice soukromého 

práva římského, díl II. 2. vyd. nákladem spolku čsl. právníků Všehrd, 1946, s. 229. 
70 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 44. 
71 Iust. Inst. 2.1.48.  
72 Iust. Inst. 2.1.46. 
73 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 45. 
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O vývoji institutu nabývání vlastnictví na základě okupace opuštěných věcí toho 

z pramenů příliš nevíme. Gaiovy Instituce ohledně okupace opuštěných věcí mlčí. V době 

klasické však bylo rozlišováno mezi mancipačními a nemancipačními věcmi, přičemž 

převod mancipačních věcí byl vázán na přísnou formu, nebylo možné je nabýt pouhou 

tradicí, ale formálními převody, mancipací či injurecessí. Nelze předpokládat, 

že by k věci mancipační mohlo vzniknout kviritské vlastnictví okupací, jelikož by se tak 

dal jednoduše obcházet formalizovaný postup převodu. Není však vyloučeno, že okupací 

bylo možné nabýt mancipační věc do vlastnictví bonitárního, a následně nabýt kviritské 

vlastnictví vydržením za splnění stanovených podmínek. Pokud však uvážíme hodnotu 

mancipačních věcí a jejich hospodářskou důležitost, je možné, že jejich opuštění nebylo 

příliš obvyklé. V Digestech ovšem nalézáme úpravu opuštění otroka, tedy mancipační 

věci,74 konkrétně je řešeno, jakým okamžikem ztrácí původní vlastník otroka vlastnictví 

k němu, a to z důvodu, že otrok může svého pána zavazovat. Jednání otroka, které učinil 

po opuštění pánem, se považovalo za neplatné, jelikož nemohl zavazovat sám sebe, 

ani svého původního vlastníka.  

Ohledně okamžiku zániku vlastnictví k opuštěným věcem existoval spor mezi 

školou Sabiánů a Prokuliánů,75 Prokuliáni zastávali názor, že věc je ve vlastnictví 

původního vlastníka až do okamžiku, než nabude vlastnictví uchopením věci někdo jiný, 

Sabiáni spojovali okamžik zániku vlastnictví k věci jejím opuštěním, vlastnictvím další 

osoby se však opuštěná věc stává až jejím uchopením. Názor Sabiánů byl v Digestech 

označen jako správný.76 U opuštění otroka pak platilo stejné pravidlo, že původní vlastník 

pozbývá vlastnictví k němu jeho opuštěním, a tak je i zproštěn odpovědnosti za jeho 

pozdější činy.77 

 

74 Iavolenus, D. 45.3.35. 
75 Paulus, D. 21.7.2. 
76 Okamžik pozbytí vlastnictví k věci je také v Digestech demonstrován na nemožnosti dopustit se krádeže 

k opuštěné věci: „Pokud vlastník opustil věc, neukradl jsem ji, ani pokud jsem měl úmysl tak udělat; 

krádeže se není možné dopustit, ledaže je tu někdo, komu věc může být ukradena. Avšak pro případ, 

že není nikomu ukradena, se přijal Sabiánův a Casiův názor, kteří si myslí, že nám věc ihned přestane 

patřit, jakmile jí opustíme.“ Ulpianus, D. 9.4.38.1, překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 50. 
77 Ulpianus, D. 9.4.38.1: „Julianus ale píše ve 22. knize Digest, že pokud opustím otroka, který ukradl tvůj 

majetek, jsem osvobozen z odpovědnosti, protože mi přestane patřit; jinak může být žalován on (otrok), 

který nemá žádného vlastníka.“  Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 50. 
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Justiniánské Instituce pak definitivně uvádějí, že vlastnictví k opuštěné věci 

se nabývá okamžikem zmocnění se věci, kterou vlastník považuje za opuštěnou.78 

V pramenech je dále řešena možnost nabytí opuštěných pozemků (ager deserti). 

Pozemky je možné shledat opuštěnými v právním slova smyslu ještě obtížněji než věci 

movité. Stává se totiž, že jejich vlastník je nechává ležet ladem a nestará se o ně, 

ale má stále vůli je mít ve svém vlastnictví. Nelze proto s jistotou říci, zda se vlastnictví 

nabývalo okupací či spíše vydržením za splnění potřebných podmínek. Okupace 

opuštěných pozemků se objevuje v době poklasické, za doby hospodářského úpadku. 

Vlastnictví nabýval ten, který držel vlastníkem opuštěný pozemek, ležící na hranicích 

státu, po dobu dvou let. Dále mohl nabýt vlastnictví k pozemku ten, který byl ochoten 

zaplatit daně za vlastníka, který opustil pozemek, protože nemohl platit daně a nevrátil 

se na vyzvání do šesti měsíců. 79 

 

2.1.3 Přivlastnění dle občanského zákoníku 

Současná právní úprava přivlastnění je upravena ve společném pododdíle s nálezem 

věci. Občanský zákoník se navrací k pojmu věci ničí (res nullius).  

V ustanovení § 1045 odst. 1 OZ 2012 je stanoveno, že věc, která nikomu nepatří, 

si může každý přivlastnit, pokud tomu nebrání zákon nebo právo jiného na přivlastnění 

věci. Věcí, která nikomu nepatří, je i movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce 

držet jako svou. 80 Věcí ničí se dle daného ustanovení tedy rozumí buď věc, která doposud 

nikomu nepatřila, nebo movitá věc, která nikomu nepatří z důvodu, že jí její vlastník 

opustil s úmyslem ji již dále nedržet a nevlastnit. Tedy vlastník ztratil animus possidendi, 

neboli vůli být vlastníkem věci. Takovou movitou věc si pak každý může přivlastnit, 

pokud zde neexistuje zákonná překážka. Odlišná úprava platí pro věci nemovité, které 

se dle ustanovení § 1045 odst. 2 OZ 2012 stávají vlastnictvím státu.81 Stát si tedy nárokuje 

 

78 Iust. Inst. 2.1.47: „Proto se zdá být spravedlivějším, aby se někdo stal vlastníkem v okamžiku zmocnění 

se věci, kterou vlastník považuje za opuštěnou. Za opuštěné je považováno to, čeho se vlastník zbavil 

s úmyslem, aby to více nebylo součástí jeho majetku, a z tohoto důvodu přestává být hned vlastníkem.“ 
79 SOMMER / SPÁČIL, op. cit., s. 229. 
80 § 1045 odst. 1 OZ 2012. 
81 § 1045 odst. 2 OZ 2012: „Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.“ 
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opuštěné nemovité věci, nemohou se tak stát vlastnictvím soukromých osob, jako tomu 

v římském právu bylo u uprázdněných pozůstalostí.82 

Které věci lze považovat za opuštěné stanoví ustanovení § 1050 OZ 2012 pomocí 

vyvratitelných domněnek, tedy takových, které připouští důkaz opaku. U movité věci 

je formulována vyvratitelná domněnka, že věc je opuštěná v právním smyslu, když 

k ní vlastník po dobu tří let nevykonává vlastnické právo. Pokud se však jedná o věc, 

která měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, a je zanechána na veřejně přístupném místě, 

pak se považuje za opuštěnou ihned.83 Vyvratitelná domněnka však působí právní 

nejistotu ohledně věci, není jisté, kdy dochází k zániku vlastnického práva k ní a kdy  

k ní může nabýt vlastnické právo držitel. Může se stát, že věc bude novým držitelem 

považována za opuštěnou, tedy bude mít za to, že k ní nabývá vlastnické právo, avšak 

původní vlastník se k věci přihlásí a bude k ní chtít vykonávat své vlastnické právo. 

Jistotu tedy pravděpodobně bude mít nabyvatel v dobré víře až v okamžiku uplynutí 

vydržecí doby (takové názory se objevovaly i v římském právu). Otázkou také je, 

zda vlastník může projevit vůli opustit věc natolik určitě, že se nový držitel stane 

vlastníkem věci okamžitě její okupací. Okamžik nabytí vlastnictví je přitom podstatný 

například z důvodu uspořádání majetkových vztahů mezi manžely či pro dědické právo.  

Zákonodárce řeší opuštěnou věc další vyvratitelnou domněnkou v ustanovení 

§ 1051 OZ 2012, kdy stanoví, že se má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví. 

Tedy ten, kdo věc najde, ji nesmí bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. 

Nalezenou věc tedy nelze považovat za opuštěnou.84 Podobně chránil vlastníka věci 

i ABGB.85 

Uvedená právní úprava je odlišná od té římskoprávní. Římské právo nespojovalo 

s nevykonáváním vlastnického práva žádné následky. Vlastnictví z pohledu římského 

práva bylo chápáno jako moc nad věcí, nikoli jako subjektivní právo.86 Vlastník nebyl 

 

82 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 61. 
83 § 1050 OZ 2012. 
84 § 1051 odst. 1 OZ 2012: „Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není 

opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.“ 
85 § 388 ABGB: „V pochybnosti nemá se za to, že někdo se chce vzdáti svého vlastnictví; proto nálezce 

nesmí nalezenou věc pokládati za opuštěnou a ji si přivlastniti...“ 
86 SKŘEJPEK, M. / BĚLOVSKÝ, P. / ŠEJDL, J. / FALADA, D. Římské právo v občanském zákoníku: 

Komentář a prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017, s. 114. 
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povinen věc užívat, rozhodující byla jeho vůle být vlastníkem věci. Vydržení však bylo 

možné za stanovených podmínek i dle práva římského. 

U nemovitých věcí je stanovena vyvratitelná domněnka opuštění věci za podmínky 

nevykonávání vlastnického práva po dobu deseti let.87 

Dle Ústavního soudu ČR je právo opustit věc (ius dereliquendi) součástí obsahu 

vlastnického práva a jeho podstatou je projev vůle vlastníka (třeba i konkludentní) nebýt 

nadále jejím vlastníkem. Samotné fyzické opuštění věci však takový následek vyvolat 

nemůže, pokud není projevem vůle směřujícím k zániku vlastnického práva. Princip 

demokratického právního státu, ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, vyžaduje, aby bylo 

spolehlivě zjištěno, zda vůle vlastníka skutečně směřuje k opuštění majetku. Současně 

je však třeba dbát na svá práva a na povinnosti vlastníka, jelikož vlastnictví zavazuje, tedy 

i vykonávat správu svého majetku.88 Význam skutečného úmyslu vlastníka zdůrazňuje 

ve svých rozhodnutích i Nejvyšší soud ČR. Pouhé neužívání věci, zejména za situace, 

kdy je způsobeno objektivní překážkou na straně vlastníka například v podobě nemoci 

či jiného fyzického omezení, nelze s projevem vůle opustit věc zaměňovat.89  

V občanském zákoníku je, tak jako v římském právu, věnována značná pozornost 

úpravě přivlastnění zvířat. V souvislosti s přivlastněním zvířat je rozlišováno mezi jejich 

dvěma kategoriemi, které mají rozdílné postavení. První z nich jsou zvířata divoká, 

zkrocená a zajatá, druhou pak zvířata domácí, na které navazuje právní úprava týkající 

se zvířat chovaných v zoologických zahradách. Právní úprava se velmi podobá té, kterou 

známe z pramenů římského práva. 

Nejprve občanský zákoník definuje divoká zvířata, jako zvířata bez pána, dokud 

žijí na svobodě.90 Zákonodárce v tomto ustanovení užívá výraz „bez pána“ namísto 

označení, že zvíře je „nikomu nepatřící“, obsahově v pojmech však rozdíl není.  

Svobodně žijící zvířata jsou podle občanského zákoníku považována za věc nikomu 

nepatřící, tedy je možné je nabýt přivlastněním, ovšem jen pokud tomu nebrání zákon 

nebo výhradní právo jiného přivlastnění.91  

 

87 § 1050 odst. 2 OZ 2012. 
88 Nález Ústavního soudu ČR, I. ÚS 696/02, ze dne 26.4.2005. 
89 Viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 28 Cdo 1254/2003, ze dne 31.3.2004; Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 457/2013, ze dne 29.4.2015. 
90 § 1046 odst. 1 OZ 2012. 
91 Například zákon o myslivosti, zákon o rybářství, horní zákon či zákon o ochraně přírody a krajiny. 
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V občanském zákoníku nalezneme ustanovení tykající se zajatých zvířat, které 

opětovně získají svobodu.92 Zvíře je po vzoru Gaiových Institucí ve vlastnictví, dokud 

nezíská svobodu, vlastník není schopen jej chytit, nebo jej nehledá ve snaze ho znovu 

zajmout. Oproti římské právní úpravě upravuje citované ustanovení označování zvířat, 

které římské právo nezohledňovalo. Pokud by však mohlo být z věci shledáno, komu 

patří, nemohlo by se logicky jednat o věc ničí. 

Ustanovení občanského zákoníku týkající se zkroceného zvířete, které má ve zvyku 

se vracet svému vlastníkovi,93 je taktéž podobné tomu, které známe z římskoprávní 

úpravy. Aktuální právní úprava nově zakotvuje dobu šesti týdnů, po kterou se zvíře může 

vrátit, po uplynutí doby platí nevyvratitelná domněnka, že zvíře ztratilo animus revertendi 

a vlastnické právo k němu může opět být nabyto přivlastněním. To ovšem neplatí, 

tak jako v případě zajatého zvířete, pokud je označeno takovým způsobem, že lze jeho 

vlastníka zjistit.94 

Pro zvířata divoká, zkrocená a zajatá tedy platí, že mohou být předmětem okupace, 

pokud již nejsou ve vlastnictví jiné osoby. Domácí zvířata mají postavení odlišné, stejně 

jako v římském právu,95 ztrátou jejich držby nedochází ke ztrátě vlastnického práva 

k nim. Pro opuštění domácího zvířete (a zvířete v zájmovém chovu) musí být zřejmý 

vlastníkův úmysl se zvířete zbavit nebo je vyhnat.96 Opuštěním zvířete se však jeho 

vlastník může dopouštět protiprávní činnosti, například jeho týrání či zanedbání péče 

o něj, které může mít trestněprávní následky. Stejné postavení jako domácí zvířata, tedy 

že nejsou bez pána, mají i zvířata v zoologické zahradě a ryby v rybníku nebo obdobném 

zařízení. 97  

Občanský zákoník stejně jako Justiniánské Instituce upravuje speciálně nabytí 

vlastnictví ke včelám. Dozvídáme se o něm z ustanovení § 1014 odst. 1 OZ 2012, kterým 

 

92 § 1046 odst. 2 OZ 2012. 
93 § 1047 odst. 1 OZ 2012: „Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k vlastníkovi 

v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí si je přivlastnit 

na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak kdokoli. Platí, že přiměřenou dobou 

pro návrat zvířete k vlastníkovi je doba šesti týdnů.“ 
94 § 1047 odst. 2 OZ 2012: „Odstavec 1 se nepoužije, je-li zvíře označeno takovým způsobem, že lze jeho 

vlastníka zjistit.“ 
95 Iust. Inst. 2.1.16: „Naše slepice a husy nejsou od přírody divoké. Zřejmé je podle toho, že existují slepice, 

které označujeme jako divoké, a stejně tak i husy, které označujeme také jako divoké. Jestliže se tvoje husy 

nebo slepice něčím vyplaší a odletí, zůstanou proto tvým vlastnictvím, ať jsou na jakémkoli místě, i když 

je nevidíš. Je zřejmé, že zlodějem bude ten, kdo si zvířata ponechá s úmyslem se obohatit.“ 
96 § 1048 OZ 2012. 
97 § 1049 OZ 2012. 
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se upravuje omezení vlastnického práva, kdy je upraveno právo vlastníka stíhat na cizím 

pozemku chované zvíře či roj včel.98 Takový vlastník je však povinen k náhradě škody, 

kterou na cizí pozemku způsobí on sám, nebo jeho zvíře či roj včel.99 Upraven je i případ, 

kdy včely vletí do cizího úlu, vlastníkem cizích včel se pak stává ten, do jehož úlu vletí. 

Není přitom stanovena povinnost k náhradě původnímu vlastníkovi včel. Obdobně bylo 

právo ke včelám upraveno i v Justiniánských Institucích.100  

 

  

 

98 § 1014 odst. 1 OZ 2012. 
99 § 1014 odst. 2 OZ 2012. 
100 Iust. Inst. 2.1.14. 
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2.2 Nález pokladu 

2.2.1 Nález pokladu v římském právu 

Nález pokladu (invenitio thesauri) je originárním způsobem nabývání vlastnictví, 

který byl jako speciální způsob uznán až za dob císařství. Již v raných dobách římského 

práva byl však poklad zahrnut v některé z kategorií věcí (byl například považován za věc 

ničí, součást pozemku či za uprázdněnou pozůstalost), kdy nebylo vždy zřejmé, kdo 

se měl stát jeho vlastníkem, později se zřejmě proto odštěpil jako věc svého druhu 

(sui generis).101  

Paulus v Digestech definuje poklad, jakožto určité množství peněz, které 

je po dlouhou dobu ukryto, takže se již neví, komu patří. Paulus uvádí, že poklad patří 

tomu, kdo jej našel. Pokladem však není to, co si někdo ukryl ze strachu (metus) 

či za účelem zisku (lucrum). Kdo si vezme takto ze strachu nebo za účelem zisku 

uschovanou věc, spáchá krádež.102 Poklad však měl být dle právní vědy chápán šířeji než 

pouze jako peníze. Například Heyrovský uvádí, že pokladem rozumíme drahocenné věci, 

skryté po delší dobu v pozemku, jejichž vlastníka nelze vypátrat.103 Sommer pak uvádí, 

že pokladem se rozumí peníze i jiné cenné movité věci, skryté po dlouho dobu v pozemku 

či jiné věci movité, takže jejich vlastníka nelze již zjistit. 104 Oba přitom odkazují na výše 

uvedený fragment Digest.  

Poklad jakožto věc sui generis (nejednalo se o věc ztracenou či opuštěnou), 

se nabýval již okamžikem nalezení, nemusel být uchopen (na rozdíl od nabytí vlastnictví 

okupací). Justiniánské Instituce upravují nabytí vlastnictví k pokladu po vzoru ediktu 

císaře Hadriána (Edictum perpetuum Haadriani).105  

  

 

101 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit, s. 68-69. 
102 Paulus, D. 41.1.31.1 (Paulus lib. 31. ad edictum): „Poklad je stará úschova peněz, u nichž neexistuje 

povědomí o tomu, komu patří. Proto patří tomu, kdo jej našel, neboť nepatří nikomu jinému. Ale jinak 

je tomu v případě, že někdo něco uložil pod zem buď z důvodu strachu nebo za účelem zisku, pak 

se nejedná o poklad a ten, kdo jej vezme, spáchá krádež.“ Překlad viz DOSTALÍK, P. Texty ke studiu 

římského práva soukromého. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 53. 
103 HEYROVSKÝ / SOMMER / VÁŽNÝ. Dějiny a systém soukromého práva římského. 1. díl, op. cit., 

s. 236. 
104 SOMMER / SPÁČIL, op. cit., s. 229. 
105 Iust. Inst. 2.1.39. 
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 Jedním z kritérií pro nabytí vlastnictví k pokladu bylo místo nálezu pokladu. 

Rozlišovalo se, zda byl poklad nalezen na posvátném nebo zasvěceném místě, 

či na pozemku vlastním, cizím, císařském, veřejném nebo patřícím státní pokladně. 

Pokud byl poklad nalezen na vlastním pozemku, či náhodou na posvátném nebo 

zasvěceném místě, připadl celý nálezci. Pokud však byl náhodou nalezen na pozemku 

cizím, veřejném nebo patřícím státní pokladně, patřila vždy polovina nálezu nálezci 

a druhá vlastníku pozemku.106 

Z Justiniánských Institucí také vyplývá další pravidlo pro nabytí vlastnictví 

pokladu. Pokud bylo místo pokladu odlišné od vlastního pozemku, pak muselo k nálezu 

dojít náhodou, nikoliv na základě úmyslného hledání.107 Z Kodexu je možné mimo jiné 

vyčíst, že v minulosti bylo nutné žádat o povolení k hledání pokladu, když 

je konstatováno, že je dána plná volnost hledat poklad a bylo by nadbytečné podávat 

žádosti ohledně toho, co již bylo připuštěno zákonem a velkorysostí císaře. Bylo 

zakázáno hledat poklad úmyslně na cizím pozemku, pokud tak někdo činil, byl povinen 

poklad vydat vlastníkovi pozemku.108   

Papinian zodpovídá otázku, zda ten, kdo zapomněl, kam si uschoval vlastní věc, 

ztrácí držbu k této věci. Tvrdí, že i přesto, že vlastník věci ztratí povědomí o tom, kam 

věc ukryl, neztrácí právo držby k věci a nikdo jiný si nemůže věc přivlastnit. Argumentuje 

tím, že pokud bychom připustili pozbytí práva držby k věci, mohl by takto vlastník přijít 

například o otroka, kterého ztratí z dohledu. Dále uvádí, že není rozdíl, zda je věc ukryta 

na vlastním nebo cizím pozemku, protože věc se nestává součástí pozemku a vlastnictvím 

vlastníka pozemku. Ke ztrátě držby dochází až v momentě vykopání věci.109 

Papinian se dále zabýval nabytím vlastnictví k pokladu vlastníkem pozemku, 

kdy reagoval na dřívější názor, že osoba vydržením pozemku vydrží i poklad,  

a to i přesto, že jej nenalezne, protože neví, že se na pozemku nachází. Uvádí, 

že rozhodujícím okamžikem pro nabytí vlastnictví k pokladu je jeho objevení, tedy 

vykopání. Dále uvádí, že není možné jej vydržet společně s pozemkem, protože o něm 

držitel neví a nemá proto vůli jej držet, nepečuje o něj. Pokud by vlastník pozemku 

o pokladu věděl, musel by i znát toho, kdo jej tam ukryl, tudíž by se v podstatě nejednalo 

 

106 Iust. Inst. 2.1.39. 
107 Iust. Inst. 2.1.39. 
108 C. 10.15.1. 
109 Papinian, D. 41.2.44.pr. (lib. 23 Quaestiones). 
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o poklad a vlastník pozemku by jej opět nemohl vydržet, protože by věděl, že se jedná 

o cizí věc. Papinian tak definitivně vylučuje možnost nabytí pokladu jako součást 

pozemku.110 

Je možné najít také ustanovení týkající se prostředků, které je možné užít k získání 

pokladu z cizího pozemku.111 Je však pravděpodobné, že se nejedná o poklad v právním 

slova smyslu, tedy o cennou věc, jejíž vlastník byl zapomenut, jelikož osoba, která jej 

chce vykopat, je jeho vlastníkem, protože povědomí o tom, kde poklad je, má proto, 

že ho tam sama zakopala. Vlastník pokladu (který věděl, kde se nachází) měl možnost 

obstarat si interdikt nebo rozhodnutí k možnosti vykopat poklad na cizím pozemku. 

Musel však přísahat, že nejedná s úmyslem obtěžovat vlastníka pozemku, a musel 

poskytnout záruku pro případ škody způsobené na cizím pozemku, kde se poklad nachází. 

Pokud byl popsaný „poklad“ ukraden, bylo s ním neoprávněně nakládáno, mohl jeho 

vlastník žalovat vlastníka pozemku pomocí žaloby z krádeže (actio furti).112 

 

2.2.2 Nález dle občanského zákoníku 

Současná právní úprava se přímo nezmiňuje o nálezu pokladu,113 nicméně zná nález 

věci skryté, která může v některých případech připadat do vlastnictví nálezce. 

V občanském zákoníku je upraven nález věci ztracené, nález zvířat a nález skryté věci. 

V souvislosti s nálezem je v občanském zákoníku pojednáno o věcech opuštěných, 

respektive o tom, co není možné za věc opuštěnou považovat. 

Nejblíže k římskému institutu nálezu pokladu má nález skryté věci. Vzhledem 

k tomu, že o nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu 

ztracené věci,114 je třeba také v této souvislosti pojednat o nálezu věci ztracené. 

Občanský zákoník v souladu s Listinou základních práv a svobod respektuje 

a chrání vlastnictví jakožto jednu ze základních hodnot právního státu. Je proto stanovena 

vyvratitelná domněnka, že nalezená věc není opuštěná, protože její vlastník si chce 

zachovat vlastnické právo k ní. Není proto možné věc nalezenou bez dalšího okupovat 

 

110 Paulus, D. 41.2.3.3. 
111 Pomponius, D. 10.4.15 (Pomponius lib. 18 ad Sabinum). 
112 Pomponius, D. 10.4.15 (Pomponius lib. 18 ad Sabinum). 
113 Naopak v ABGB byl nález pokladu výslovně upraven v ust. § 398 a násl. ABGB. 
114 § 1063 OZ 2012. 
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a nabýt ji tak do vlastnictví.115 Na rozdíl od současné právní úpravy, římské právo 

neukládalo nálezci věci ji považovat za neopuštěnou. Pokud měla věc status věci ničí 

(res nullius) bylo možné ji nabýt okupací. 

Ztracenou věc je nálezce povinen vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, 

přičemž může požadovat náhradu nutných nákladů a nálezného.116 Pokud nelze poznat, 

komu má být věc vrácena, a pokud není věc považována za opuštěnou,117 je nálezce 

povinen oznámit nález bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla nalezena. 

Má tak učinit zpravidla do tří dnů. Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo 

ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto 

zařízení.118 Obec pak nález vyhlásí obvyklým způsobem a má i další povinnosti týkající 

se nalezené věci.119  

Římské právo na rozdíl od současné právní úpravy povinnost hlásit nález ztracené 

věci neznalo, ani neukládalo povinnost dohledat jejího vlastníka. Ani stát nebyl jakkoliv 

účasten, v případě nálezu věci šlo o soukromoprávní vztah mezi nálezcem a vlastníkem, 

který mohl případně vyvrcholit v podání reivindikační žaloby vlastníkem. Římské právo 

rovněž neupravovalo nálezné připadající nálezci věci. Dle občanského zákoníku činí 

nálezné desetinu ceny nálezu. To neplatí v případě, že se jedná o věc, která má hodnotu 

jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, pak náleží nálezci nálezné podle 

slušného uvážení.120 

V ustanovení § 1059 OZ 2012 je upraveno nabytí vlastnictví k nalezenému zvířeti, 

které je zjevně určeno k zájmovému chovu, ke kterému se nikdo nepřihlásil do dvou 

měsíců od vyhlášení nálezu. Je určeno, že vlastnické právo k němu nabude nálezce, 

a to uplynutím lhůty dvou měsíců, pokud neprohlásí, že jej nabýt nechce. Jde o zvláštní 

případ nabytí vlastnického práva ex lege.121 Pokud nálezce nahlásí obci, že zvíře nabýt 

 

115 § 1051 OZ 2012: „Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. 

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.“ 
116 § 1052 odst. 1 OZ 2012. 
117 Za opuštěnou může být na základě ustanovení § 1050 OZ 2012 movitá věc považována po třech letech 

nevykonávání vlastnického práva, nemovitá věc pak po deseti letech. 
118 § 1052 odst. 2 OZ 2012. 
119 § 1053 a násl. OZ 2012. 
120 § 1056 OZ 2012: „(1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, 

nebo z jiných okolností. (2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro 

toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.“ 
121 PETROV, J. / VÝTISK, M. / BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1066. 
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nechce, může obec zvíře neodvolatelně svěřit osobě, která provozuje útulek pro zvířata. 

Taková osoba pak může se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí 

do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání 

zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.122 

O nálezu skryté věci, tedy nálezu věci zakopané, zazděné či jinak skryté, platí totéž, 

co o nálezu ztracené věci. Pokud však vlastník věděl o úkrytu věci, nálezci nepřísluší 

nálezné.123 Pokud není zřejmé, komu skrytá věc patří, oznámí nálezce její nalezení 

vlastníkovi pozemku a obci, na jejímž území byla nalezena, ustanovení § 1062 OZ 2012 

(týkající se spolunálezců) pak platí obdobně.124 Bude zřejmě také třeba, aby nejprve 

uplynuly lhůty k přihlášení se k věci vlastníkem, a to dle lhůt pro věci ztracené, než bude 

možné další nakládání s ní. 

Vlastnictví k nálezu je pak upraveno v odstavci druhém ustanovení 

§ 1064 OZ 2012. Pokud nepřipadne skrytá věc podle jiných právních předpisů 

do vlastnictví státu, kraje nebo obce, je dán prostor nálezci a vlastníku pozemku. 

Jiným právním předpisem je například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Ten stanovuje, že movité archeologické nálezy připadají do vlastnictví kraje, nebo 

v některých případech do vlastnictví obce nebo České republiky, a to okamžitě.125 

V případě, kdy není stanoveno jinak, je na místě dohoda nálezce a vlastníka 

pozemku. Ti se mají domluvit, kdo si věc ponechá a komu bude jeho podíl na věci 

vyplacen. Pokud se neshodnou, náleží věc vlastníku pozemku a ten nálezci zaplatí 

polovinu její hodnoty.126 Otázkou však je, ve kterém okamžiku se jeden z nich stane 

vlastníkem nalezené skryté věci, komu náleží vlastnické právo po dobu jednání nálezce 

a vlastníka.  

Z důvodové zprávy se ohledně skrytých věcí dozvídáme, že se jejich vlastníci, 

na rozdíl od nálezů, často nedohledají. Je proto třeba stanovit, kdo se stane vlastníkem 

věci, respektují se přitom jak zájmy vlastníka pozemku, kde byla skrytá věc nalezena, 

tak zájmy nálezce. Hodnota věci má připadnout polovinou vlastníku pozemku 

 

122 § 1059 OZ 2012. 
123 § 1063 OZ 2012: „O nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu ztracené 

věci. Nálezci však nenáleží nálezné, když vlastník o úkrytu věci věděl.“ 
124 § 1064 OZ 2012. 
125 § 23a zákona č. 20/1987 Sb. 
126 § 1064 OZ 2012. 
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a polovinou nálezci. Důvodová zprava konstatuje, že konstruovat z toho důvodu 

spoluvlastnictví vlastníka pozemku a nálezce k věci, by nebylo z praktických důvodů 

vhodné. Proto se preferuje výlučné vlastnictví jen jednoho z nich, s tím, že druhému 

má být vyplacena polovina hodnoty věci.127 

Jakým způsobem má dojít k dohodě mezi nimi se však nedozvídáme. 

Také se nedozvídáme, komu náleží vlastnické právo věci po dobu jejich jednání. Ačkoliv 

je uvedeno, že nemá dojít k nabytí věci do spoluvlastnictví, uvedený způsob a snaha 

o dohodu ohledně vypořádání připomíná způsoby vypořádání spoluvlastnictví. Nelze 

však s jistotou říci, jak daný případ posuzovat, a to i s ohledem na případnou možnost 

původního vlastníka se k věci přihlásit na základě oznámení nálezu.128 Odpověď 

nenalezneme ani v komentářové literatuře, například Spáčil a kol. se v komentáři 

k občanskému zákoníku problematikou vůbec nezabývají,129 v komentáři Švestka, 

Dvořák, Fiala a kol. taktéž není problému věnována větší pozornost. Je konstatováno, 

že se zákonodárce záměrně vyhnul konstrukci spoluvlastnictví, každému z dotčených 

osob náleží principiálně polovina hodnoty nálezu. Pro ponechání si věci je upřednostněn 

vlastník pozemku, a to na základě zásady superficies solo cedit.130 

Ke vzniku spoluvlastnictví nedocházelo ani při nálezu pokladu na cizím pozemku 

v římském právu. Nálezce a vlastník pozemku měli každý nárok na polovinu nalezené 

věci.131 

V občanském zákoníku je upraven také případ spolunalezení věci. Ustanovení 

§ 1062 OZ 2012 se vztahuje na případy, kdy nalezne věc několik osob zároveň, případně 

kdy jedna z osob věc spatří, ale nestihne ji uchopit dříve, než tak učiní někdo jiný. 

Spolunálezci jsou oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně. 132 Z pramenů římského 

práva neznáme stanovisko římských právníků k případu společného nálezu učiněného 

více osobami.133 

 

127 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 462, § 1065 OZ 

2012. 
128 Dle ust. § 1057 OZ 2012, na základě ust. § 1063 OZ 2012. 
129 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vyd., Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 281. 
130 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 187-188. 
131 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 123. 
132 § 1062 OZ 2012. 
133 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 123. 
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 Od případu nálezu věci z vlastního podnětu nálezce se odlišuje nález osobou, 

kterou někdo najal za účelem nalezení věci. Taková osoba není nálezcem ve smyslu 

zákona a nenáleží jí nálezné ani jiná plnění, pokud jí nebyla přiznána smlouvou jako 

zvláštní odměna. 134 

V současné právní úpravě nálezu skryté věci lze dohledat určité podobnosti 

s římskoprávní úpravou nálezu pokladu. Poklad (thesaurus) byl však pojmově užší, 

než je skrytá věc v dnešním smyslu. Skrytou věcí dle občanského zákoníku mohou být 

jakékoliv věci, nikoliv jen věci cenné, jak tomu bylo v římském právu. Dle římského 

práva byl poklad cennou věcí, o jejímž vlastníkovi se ztratilo obecné povědomí. Původně 

zřejmě v římském právu náležely poklady státu, což se změnilo za principátu, kdy byl 

poklad nově chápán jako res nullius způsobilý k přivlastnění nálezcem, a to buď v celku, 

nebo jednou polovinou.135   

V římském právu bylo možné hledat poklad úmyslně pouze na vlastním pozemku, 

na ostatních pozemcích to možné nebylo. Toto omezení občanský zákoník obecně nezná, 

s náhodností nálezu pouze spojuje právo na nálezné, odměnou za nalezení věci. Shodně 

s římským právem občanský zákoník zahrnuje do nálezu skryté věci vlastníka pozemku, 

na kterém je nalezena. Vlastník pozemku se může dohodnout s nálezcem, komu připadne 

vlastnictví nalezené věci. 

Občanský zákoník, jak je zřejmé z výše uvedeného, institut nálezu pokladu 

do právního řádu nezavedl, ačkoliv v mnohém navazuje na ABGB, který úpravu pokladu 

zahrnoval a stanovil také, že nalezený poklad nabývají do spoluvlastnictví z jedné 

poloviny nálezce a z druhé vlastník věci, v níž byl nalezen.136 V některých ustanovení 

však lze podobnost s římskoprávní úpravou tohoto institutu nalézt, jak je rozebráno výše. 

 

134 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. op. cit., s. 462. 
135 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 123-124. 
136 § 398 ABGB: „Záležejí-li odkryté věci v penězích, šperku, nebo jiných drahocennostech, které tak 

dlouho v úkrytu ležely, že jejich dřívějšího vlastníka nelze se dověděti, pak slují poklad. Nález pokladu 

budiž vrchností oznámen zemské správě.“ a násl. ust. ABGB. ROUČEK, F. / SEDLÁČEK, J. Komentář 

k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý (§§ 1 až 284.) Praha: Knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, 

s. 409. 
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2.3 Přírůstek 

Přírůstek neboli akcese je originární způsob nabývání vlastnictví, ke kterému 

dochází spojením dvou věcí, který byly doposud samostatnými předměty práv, přičemž 

jedna ztrácí svou samostatnost a stává se součástí druhé věci.137   

Římské právo odlišovalo přírůstek od specifikace, smísení a slití, i nabytí plodů, 

a to na rozdíl od moderní civilistiky, kdy jsou pod přírůstkem v širším slova smyslu 

zahrnuty přírůstek v užším slova smyslu (akcese), společně se specifikací, smísením 

a slitím, a nabytím plodů.138 Přírůstek v širším slova smyslu se v moderních kodexech 

dělí na přirozený, umělý a smíšený.  

Občanský zákoník rozlišuje po vzoru ABGB139 přírůstek na přirozený (zahrnující 

přírůstek nemovité věci, naplaveninu a strž, přírůstek movité věci), umělý (zahrnující 

zpracování, smísení, stavbu a přestavek) a smíšený (zahrnující osetí a osázení), a to podle 

toho, zda se na vzniku přírůstku podílejí lidské či přírodní síly. 

V této kapitole bude pojednáno o přírůstku přirozeném ve smyslu občanského 

zákoníku, a to ve třech podkapitolách, které budou tematicky rozděleny na přírůstek 

pozemku působením vodního toku, spojení movitých věcí, spojení movité a nemovité 

věci. Kromě římskoprávní akcese tak bude pojednáno i o naplavenině a strži. 

 

2.3.1 Přírůstek pozemku působením vodního toku 

K přírůstku pozemku působením vodního toku může docházet následujícími 

způsoby: naplaveninou (alluvio), strží (avulsio), opuštěným řečištěm (alveus derelictus) 

a ostrovem vzniklým ve veřejné řece (insula in flumine nata). 

 

2.3.1.1 Naplavenina a strž  

Naplaveninou se rozumí to, co řeka přináší k pozemku tak pomalu, že není možné 

v daném okamžiku určit, kolik toho přibývá, jedná se o nepozorovatelný přírůstek. 

 

137 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 180. 
138 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 91.  
139 § 404 ABGB: „Přírůstkem se nazývá vše, co z věci pojde nebo nově k ní přibude, aniž to bylo vlastníkovi 

od někoho jiného odevzdáno. Přírůstek nastává způsobem přirozeným, umělým nebo obojím zároveň.“ 
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V Gaiových i Justiniánských Institucích140 se dočteme, že vlastnictví k naplavenině 

se stává vlastnictvím vlastníka pozemku, ke kterému naplavenina přibývá, a to dle 

přirozeného práva, práva národů (ius gentium).141 

Uvedené pravidlo nabývání vlastnictví k naplavenině platilo pouze pro břehy řek, 

nikoli pro jezera a rybníky, jelikož ty mohly měnit svůj objem například v důsledku 

sucha, avšak poté se opět navrátil původní stav vod. 142 

O naplavenině se dozvídáme v Justiniánských Institucích ještě z dvacátého třetího 

titulu, o koupi a prodeji. Kupujícímu připadne po uzavření smlouvy o koupi a prodeji 

to, co přiroste k pozemku naplavením. V daném ustanovení je navíc vyjádřena zásada, 

že ten, kdo snáší nebezpečí, musí mít také prospěch.143 

Avulsio neboli strž označuje situaci, kdy silný proud vody v řece odtrhne (urve) kus 

půdy a připlaví ji k jinému pozemku. Dle Gaiových Institucích strž zůstává ve vlastnictví 

toho, kdo ji vlastnil před odtržením.144 Strž tedy na rozdíl od naplaveniny představovala 

situaci, kdy došlo k odtržení části pozemku náhle, z důvodu silného proudu v řece 

a neznamenala změnu vlastnictví. Stržená část pozemku náležela i nadále původnímu 

vlastníkovi, který ji mohl vindikovat.  

Justiniánské instituce Gaiovo pravidlo ohledně strže doplnily pro případ, 

že by stržená půda zachycená na cizím pozemku zde setrvala tak dlouho, že již zakořenily 

stromy, které se nacházely na tomto odtrhnutém pozemku, do sousedova pozemku. 

 

140 Obdobně i v Digestech: „Navíc to, co vlivem naplavení řeka k našemu pozemku přidá, právem národů 

se stává naše. Naplaveninou se tedy rozumí to, co je přidáváno tak pomalu, že si ani nemůžeme všimnout 

množství, které nám v daném okamžiku bylo naplaveno.“ (Gaius, D. 41.1.7.1, překlad viz SKŘEJPEK / 

BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 131.) 
141 Iust. Inst. 2.1.20, Gai. Inst. 2.70: „Podle téhož (přirozeného práva) stává se však naším vlastnictvím i to, 

co nám přibývá jako naplavenina. Má se pak za to, že jako naplavenina nám přibývá to, co řeka na náš 

pozemek přináší tak pomalu, že nejsme s to posoudit, jak mnoho v tom kterém okamžiku toho přibývá. 

Proto se běžně říká, že jako naplavenina přibývá to, co přibývá pomalu tak, že klame náš zrak.“ 
142 Callistratus, D. 41.1.12.pr: „Ačkoli jezera a rybníky někdy zvětší své rozměry, a někdy vyschnou, stále 

si drží své hranice, a proto v jejich případě není připuštěno právo alluvia.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / 

NOVÁK, op. cit., s. 93. 
143 Iust. Inst. 3.23.3 in fine: „Pokud ovšem po uzavření smlouvy o koupi a prodeji něco přiroste k pozemku 

naplavením, připadne to kupci; ten, kdo snáší nebezpečí, musí totiž mít také prospěch.“ 
144 Gai. Inst. 2.71: „Urve-li tedy řeka nějaký kus tvého pozemku a připlaví jej k mému, zůstane tento kus 

tvůj.“ 
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Od té chvíle se mělo za to, že se odtrhnutá část pozemku stává součástí cizího 

pozemku.145 

V občanském zákoníku je naplavenina a strž taktéž upravena. Naplavenina, tedy 

zemina naplavená poznenáhla na břeh, se tak jako v římském právu stává vlastnictvím 

vlastníka pobřežního pozemku. Totéž je stanoveno i o přírůstcích, které vznikly působení 

větru a jiných přírodních sil.146 Vlastník pozemku není povinen k jakékoliv náhradě 

původnímu vlastníkovi.147 

Strží se dle občanského zákoníku rozumí velká a rozeznatelná část pozemku, kterou 

vodní tok odplaví k jinému břehu. Vlastnictví ke strži je však upraveno zčásti odlišně 

než v římském právu. Strž se stává součástí pobřežního pozemku, pokud původní vlastník 

k odplavenému pozemku neuplatní své právo po dobu jednoho roku.148 Vlastnické právo 

ke strži tak vzniká kombinací působení přírodních sil a prekluzí vlastnického práva 

původního vlastnila uplynutím stanovené lhůty.149 Vznik vlastnického práva je tedy 

upraven odlišně od římského práva, které spojovalo vznik vlastnictví ke strži 

se zakořeněním do pobřežního pozemku. 

 

2.3.1.2 Opuštěné řečiště 

Opuštěné řečiště (alveus derelictus) vzniká, když veřejná řeka (flumen publicum) 

trvale opustí své přirozené koryto. Otázkou pak zůstává, kdo nabyde vlastnictví k tomuto 

opuštěnému řečišti. V Justiniánských Institucích je uvedeno, že vlastnictví k němu 

nabývají vlastníci pobřežních pozemků, a to v poměru šířky, kterou má každý pozemek 

ležící na břehu. Nové koryto bylo podřízeno stejnému právnímu režimu jako řeka, tedy 

se stalo věcí veřejnou.150 Změna koryta působila zánik vlastnictví k pozemkům, kterými 

nové koryto procházelo, staly se věcí veřejnou. Vlastnictví k opuštěnému řečišti nabývali 

 

145 Iust. Inst. 2.1.21: „(…) Jestliže zůstane tato část delší dobu spojena se sousedním pozemkem a stromy, 

které se nacházely na tomto odtrhnutém pozemku, zakoření do sousedova pozemku, má se za to, že od 

toho okamžiku se stává součástí sousedního pozemku.“145 
146 § 1068 OZ 2012: „Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. 

To platí i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných přírodních sil.“ 
147 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 194. 
148 § 1069 OZ 2012. 
149 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 197, 

PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1070. 
150 Iust. Inst. 2.1.23. 
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vlastníci pobřežních pozemků originárně.151 V případě navrácení původního stavu 

se vlastníky stali opět ti, kteří drželi pobřežní pozemky. Podmínkou pro vznik vlastnictví 

k opuštěnému korytu řeky byla trvalost změny koryta, změny vlastnictví se nevtahovaly 

na krátkodobé záplavy.152  

V občanském zákoníku je upraveno vodní koryto vzniklé strží nebo v důsledku 

vzniku ostrova. Vlastníkem takto vzniklého vodního koryta se stává vlastník původního 

koryta.153 Důkladná veřejnoprávní úprava vodního koryta je upravena v zákoně 

č. 254/2001 Sb., vodní zákon, konkrétně v ustanovení § 45 vodního zákona.154 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že při změně toku řeky mají vlastníci právo dotčení 

novým stavem právo žádat vodoprávní úřad o povolení vrátit vodní tok na svůj náklad 

do původního koryta. Současně je možné žádat o státní podporu obnovy koryta vodního 

toku. V následujících odstavcích daného ustanovení je dáno právo dotčených vlastníků 

žádat vykoupení pozemků od státu či žádat o odškodnění.155 

Současná úprava opuštěného koryta řeky se tedy neshoduje s tou, jakou znalo 

římské právo. Opuštěné řečiště se nestává vlastnictvím vlastníků pobřežních pozemků, 

ani nedochází ex lege k zániku vlastnického práva k pozemků, na kterých vzniklo nově 

koryto vodního toku. 

 

2.3.1.3 Ostrov vzniklý v řece 

Z Gaiových Institucích se dozvídáme o ostrově vzniklém uprostřed veřejné řeky 

(insula in flumine nata). Takto vzniklý ostrov se stane spoluvlastnictvím všech, kdo drží 

po obou stranách břehu pozemky. To neplatí, pokud ostrov nevznikl přesně uprostřed 

řeky, pak platí, že připadá těm, kdo mají pozemky při tom břehu, která je blíže. 156 

 

151 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 96-97. 
152 Iust. Inst. 2.1.24: „Stejná situace nastane, jestliže je zcela zaplavena něčí půda. Záplava totiž vlastnost 

pozemku nemění; je zřejmé, že až voda opadne, tak pozemek zůstane ve vlastnictví toho, komu náležel 

předtím.“ 
153 § 1071 OZ 2012. 
154 § 45 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona: „Opustí-li vodní tok vlivem přírodních sil při 

povodni své přirozené koryto a vznikne-li tím koryto nové, mohou vlastníci pozemků, správce vodního 

toku, jakož i oprávnění k nakládání s vodami, kteří jsou dotčeni novým stavem, žádat jednotlivě nebo 

společně vodoprávní úřad o povolení vrátit vodní tok na svůj náklad do původního koryta. Stát může 

žadatelům, kteří obdrží povolení, na obnovu koryta vodního toku po povodni přispět (§ 102).“ 
155 § 45 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona. 
156 Gai. Inst. 2.72. 
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V Justiniánských Institucích byla právní úprava doplněna. Ostrov vzniklý uprostřed 

řeky se stal spoluvlastnictvím těch, kteří drží pobřežní pozemky, a to v poměru k šířce 

řeky, na jejíchž březích mají své pozemky. Jestliže však ležel ostrov blíže k jednomu 

břehu než ke druhému, pak se spoluvlastníky stanou pouze ti, jejichž pozemky leží 

na bližším břehu.157 Paulův fragment obsažený v Digestech pak v rozporu s Institucemi 

uvádí, že spoluvlastnictví nevzniká, ale že vlastníci nabývají jednotlivé části ostrova.158 

Justiniánské Instituce dále upravovaly situaci, kdy se tok řeky na jednom místě 

rozdělí a pak se dále opět spojí, takže učiní z jednoho pozemku ostrov. Tento pozemek 

zůstane ve vlastnictví toho, jemuž patřil i předtím.159 

Zavedena byla také úprava pro ostrov, který vznikl v moři. Ten se stal vlastnictvím 

toho, kdo se ho zmocnil jako první. Vlastnictví k němu se tedy nabývalo okupací, jelikož 

se jednalo o věc ničí (res nullius). V případě, že hranice pobřežních pozemků byly přesně 

stanoveny úředním měřením (agri limitati), mohlo se stát, že i ostrov vzniklý v řece byl 

způsobilý k okupaci. 160 

Je tedy zřejmé, že v římských pramenech bylo pro určení způsobu nabytí vlastnictví 

(přírůstkem či okupací) rozlišováno, zda se jedná o ostrov vzniklý v řece či v moři. Navíc 

bylo důležité, zda pobřežní pozemky měly přesně stanovené hranice úředním měřením.  

Občanský zákoník upravuje ostrov vzniklý v řece v ustanovení § 1070 OZ 2012. 

V prvním odstavci uvedeného ustanovení upravuje specifický případ vzniku ostrova 

oddělením části pozemku vodním tokem. Vlastníkem takto odděleného pozemku, 

ostrova, je vlastník pozemku, od kterého se ostrov oddělil.161 Dle komentáře k danému 

ustanovení má k být část pozemku, ostrov, utržen (avulsio) a musí po odtržení vyčnívat 

na hladinu.162  

 

157 Iust. Inst. 2.1.22. 
158 Paulus, D. 41.1.29: „Těm, kteří mají pozemky podél jednoho břehu, nebude ostrov vzniklý v řece 

společným s ideálními podíly, ale rozdělený na části…“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., 

s. 101. 
159 Iust. Inst. 2.1.22 in fine. 
160 Ulpianus, D. 43.12.1.6: „Pokud vznikne ostrov ve veřejné řece, a něco je na něm postaveno, nebude 

to považováno za vybudované na veřejném místě, protože ostrov se stane vlastnictvím prvního 

okupujícího, pokud sousedící pozemky mají hranice určeny úředním měřením; nebo patří tomu, kdo 

vlastní přilehlý břeh, nebo pokud vznikne uprostřed, patří těm, které mají pozemky na obou stranách 

proudu.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 37. 
161 § 1070 odst. 1 OZ 2012. 
162 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., 2014, s. 198. 
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Odstavec druhý daného ustanovení pak stanoví právní úpravu pro ostrovy vzniklé 

jakýmkoliv jiným způsobem, tedy odlišným od odtržením vodním tokem. V těchto 

ostatních případech náleží ostrov vlastníku vodního koryta, kterým je většinou stát.163 

Z komentáře můžeme vyčíst, že se úpravou sleduje vznik ostrova z veškerých ostatních 

geologických procesů, např. vzniku vulkanického (v našich podmínkách téměř 

vyloučeného), poklesu vody (způsobující existenci pouze dočasného, zdánlivého 

ostrova). 164 V občanském zákoníku je tak opuštěna římskoprávní úprava, že se vlastníky 

nově vzniklého ostrova v řece stávají vlastníci pobřežních pozemků. Jistou podobnost lze 

shledávat v úpravě ostrova, který vznikl rozdělením pozemku vodním tokem, kdy 

je vlastnictví zachováno vlastníkovi pozemku, jak tomu bylo i dle Justiniánských 

Institucí.165 

 

2.3.2 Spojení movitých věcí 

Vzhledem k tomu, že rozhodujícím kritériem pro určení vlastnictví ke spojené věci 

bylo, která ze spojených věcí ztrácí svou hospodářskou funkci, bylo třeba spojení dvou 

věcí movitých třeba posuzovat případ od případu.166 Akcese movitých věcí byla 

v římském právu ovládána zásadou accessio cedit principali, tedy vedlejší věc ustupuje 

hlavní. Jednu věc tedy bylo nutné určit za hlavní a druhou za vedlejší. Vlastníkem spojené 

věci se stal vlastník věci hlavní. 167 

Spojení movitých věcí, které mělo jen dočasný charakter a obě části byly od sebe 

snadno oddělitelné, představovalo zvláštní kategorii.168 V průběhu trvání existence 

spojené věci byl vlastníkem spojené věci vlastník věci hlavní. Vlastník věci vedlejší měl 

právo podat žalobu na vydání věci, resp. na oddělení své věci (actio ad exhibendum). 

Při trvalém spojení nepřicházel tento postup v úvahu. 

 

163 § 1070 odst. 2 OZ 2012. ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek 

III, op. cit., s. 199. 
164 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 199. 
165 ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, L. „Insula in flumine nata“ v novém občanském zákoníku a předchozích 

občanskoprávních úpravách. In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) Soudobé reflexe římského práva: římské 

právo v moderních kodifikacích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, s. 116,  

Iust. Inst. 2.1.22 in fine. 
166 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 179-180. 
167 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 106. 
168 Paulus, D. 6.1.23.5: „Cokoli je k něčemu spojeno nebo připojeno, ustupuje na místo součásti, a dokud 

spojení trvá, vlastník to nemůže vindikovat, ale může podat žalobu na vydání věci, aby došlo k oddělení 

a pak k vindikaci…“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 107. 
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Akcese ve smyslu trvalého a neoddělitelného spojení movitých věcí je v pramenech 

demonstrována na několika typických případech, tedy jak je v římském právu zvykem, 

právní úprava byla řešena kazuisticky.  

Například byl demonstrován rozdíl, mezi svařováním (ferrumentatio), jakožto 

trvalým, homogenním, nerozeznatelným svařením věcí tvořených stejným kovem, 

a přiletováním (plumbatio), oddělitelným spojením kovových, ale i nekovových věcí, 

které se vyznačovalo svou dočasností. Svařováním dochází k trvalé akcesi, kdy není 

možné věc vedlejší vrátit jejímu vlastníkovi a vlastníkem spojené věci se stává vlastník 

věci hlavní (například vlastník sochy, ke kterému byla svařena paže). Do kontrastu 

s uvedeným je pak postaveno přiletování, které sloučení věcí nepůsobí.169 

Pro stanovení věci hlavní a vedlejší měl být zhodnocen poměr věcí a jejich cenu, 

jak se dozvídáme z dalšího ustanovení Digest.170 Ve fragmentu je také zmínka 

o pravděpodobném sporu škol Sabiánů a Prokuliánů. Prokuliáni byli zřejmě pro to, 

aby spojená věc byla i nadále ve vlastnictví vlastníků věci hlavní a vedlejší. Tento názor 

se však neprosadil, jak vyplývá z výše uvedeného.  

Z pramenů se pak dozvídáme o dalších případech spojení movitých věcí, kterými 

mohou být obarvení (tinctura), popsání písmeny (scriptura),171 malba (pictura) a vetkání 

nitě (textura). 

Ohledně obarvení (tinctura), je stanoveno, že věc, která byla obarvena, je i nadále 

vlastnictvím původního vlastníka. Není rozdíl mezi tím, zda se věc obarvila barvou, 

či tím, že spadla do bahna či prachu. Nemá tedy vliv, jak vzácným či drahým materiálem 

byla věc obarvena, rozhodující byl nosič.172 

Obdobné pravidlo platilo i pro skripturu, kdy to, co bylo vepsáno na papír 

či pergamen, se stalo jejich součástí, jelikož písmo ustupuje papíru nebo pergamenu. 

 

169 Paulus, D. 6.1.23.5: „Pokud je paže svařováním připojena k soše, k níž patří, je pohlcena sjednocením 

s větším celkem, a protože jednou začala patřit někomu jinému, nemůže se vrátit k původnímu vlastníkovi, 

i kdyby od ní (od sochy) byla odtržena, to samé však neplatí o tom, co bylo přiletováno, protože svaření 

působí sloučení stejného materiálu, ale přiletování nikoliv.“ Předklad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, 

op. cit., s. 108. 
170 Pomponius, D. 41.1.27.2: „Když jsou spojeny věci dvou vlastníků svařením, vyvstala otázka, komu 

připadnou, Cassius řekl, že je třeba zhodnotit poměr věci a cenu každé části. (…) Ale Proculus a Pegasus 

jsou přesvědčeni, že každému zůstane jako věci.“ Předklad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 108. 
171 BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981, s. 285. 
172 Paulus, D. 41.1.26.2: „Labeo řekl, že pokud obarvíš moji vlnu purpurem, nepřestane být moje, protože 

není žádný rozdíl mezi vlnou purpurovou a tou, která spadla do bahna či prachu a tak ztratila svoji 

původní barvu.“ Předklad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 109. 
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To platilo, i když bylo něco vepsáno zlatem. Jak v Gaiových Institucích, 

tak v Justiniánských Institucích je dána přednost hospodářské funkci pergamenu, jakožto 

nezbytného nosiče textu, před hodnotou vedlejší věci. Tomu, kdo na materiál něco vepsal, 

byla dána námitka zlého úmyslu pro případ, že vlastník materiálu jej chtěl vydat, 

ale nechtěl přitom uhradit náklad na psaní.173 

Odlišná situace od skriptury panovala ohledně maleb (pictura), jak shodně vyplývá 

z Gaiových i Justiniánských Institucí.174 Platilo totiž, že deska ustupuje malbě, jelikož 

se mělo za to, že malba bude hodnotnější než deska. Vlastníku desky bylo přiznáno právo 

na náhradu hodnoty desky. Pokud ten, kdo malbu provedl odmítal náklady uhradit, měl 

vlastník desky námitku zlého úmyslu. Pokud byla deska kradená, měl vlastník desky 

právo podat žalobu z krádeže.  

Vetkání cizí nitě do látky (textura) bylo nejprve v klasickém právu pokládáno 

za oddělitelné spojení,175 které bylo možné vynutit za pomoci žaloby na předložení věci 

a separaci od věci hlavní (actio ad exhibendum).176 V Justiniánských Institucích se však 

dozvíme, že se cizí nit vetkáním do látky stává součástí látek, a to bez ohledu na svou 

hodnotu.177 Vlastník nitě měl právo na vydání bezdůvodného obohacení od vlastníka šatů, 

případně také na žalobu z krádeže, pokud byla nit odcizena. Nit však nebylo možné 

vindikovat. 

Občanský zákoník zahrnuje spojení movitých věcí pod úpravu přírůstku. Občanský 

zákoník zná po vzoru ABGB přírůstek přirozený, umělý a smíšený, chybí však úprava 

právních následků spojení movitých věcí. V ustanovení § 1072 OZ 2012 je stanoveno, 

že přirozené přírůstky movité věci náleží jejímu vlastníkovi.178 Uvedené ustanovení však 

míří spíše na nabývání přirozených plodů věci.179 Z důvodové zprávy se dozvídáme, 

 

173 Gai. Inst. 2.77, Iust. Inst. 2.1.33. 
174 Gai. Inst. 2.79, Inst. 2.1.34. 
175 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 111. 
176 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. opr. vyd., Praha: Jan Otto, 1910, 

s. 390. 
177 Iust. Inst. 2.1.26: „Jestliže někdo vetkal cizí purupurové nitě do svých šatů, stává se purpur, i když 

se jedná o věc hodnotnější, součástí šatů jako věc vedlejší. Předcházející vlastník purpuru má proti tomu, 

kdo mu ho odcizil, žalobu z krádeže a také žalobu z bezdůvodného obohacení, a to bez ohledu na to, zda 

je ušil sám, nebo někdo jiný. I když není možné tyto věci vindikovat, přece jen lze žalovat z bezdůvodného 

obohacení zloděje a také další určité držitele.“ 
178 § 1072 OZ 2012 
179 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 201. 
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že přírůstek ve smyslu římského práva chápe zákonodárce jako zvláštní formu zpracování 

(specifikace), aplikovat se proto mají ustanovení § 1074 - § 1077 občanského zákoníku.180  

Ačkoliv se občanský zákoník povětšinou drží struktury Gaiových a Justiniánských 

Institucí, úpravu umělého přírůstku začíná zpracováním, tedy přeskakuje značně 

rozsáhlou úpravu o umělém přírůstku ve formě akcese. Občanský zákoník zná akcesi 

v římskoprávním smyslu pouze u spojení s nemovitou věcí. 

O zpracování bude pojednáno v příslušné kapitole, kdy při zpracování, na rozdíl 

od spojení movitých věcí formou přírůstku, vzniká právně nová věc.  

 

2.3.3 Spojení movité a nemovité věci 

V římském právu se akcese věci movité a nemovité řídila zásadou superficies solo 

cedit, tedy povrch ustupuje půdě, stává se její součástí. Gaius v Institucích uvádí 

uvedenou zásadu v souvislosti se stavbou, kdy se stává vlastnictvím vlastníka pozemku 

to, co někdo vystaví na jeho pozemku, a to i kdyby to stavěl pro sebe. 181 Uvedená zásada 

platí také při nabývání vlastnictví k vzrostlým rostlinám a obilí, které se stávají součástí 

půdy zakořeněním.182 Z uvedeného vyplývá, že s pozemkem obvykle bývají spojovány 

stavby a rostliny, bylo proto rozlišováno mezi vstavěním (inaedificatio), osetím (satio) 

a osázením (implantatio).183 

 

2.3.3.1 Stavba na cizím pozemku 

Stavba na pozemku cizího vlastníka (inaedificatio) náležela dle římského práva 

v souladu se zásadou superficies solo cedit vždy vlastníku pozemku. Římské právo však 

rozlišovalo dvě základní situace týkající se možnosti vrácení stavebního materiálu nebo 

případné kompenzace podle toho, kdo stavbu na cizím pozemku prováděl.  

 

180 ELIÁŠ, K., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 465: „Ohledně 

umělých přírůstků se navrhuje upravit důsledky spojení movitých věcí několika vlastníků (specifikace). 

Preferuje se především obnovení předešlého stavu, a není-li to možné, je nutné vyřešit, jak se s nově 

vzniklým celkem naloží. Předně je třeba rozlišit zpracování movitých věcí různých vlastníků (§ 1074) 

a pouhé smísení věcí (§ 1078).“ 
181 Gai. Inst. 2.73. 
182 Gai. Inst. 2.74, 2.75. 
183 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 117. 
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Již Zákon XII desek upravoval nemožnost dožadovat se vydání materiálu, který byl 

použit na stavbu. Bylo zakázáno odnímat ukradené dřevo vestavěné do budov, nebo které 

sloužilo jako opora na vinici. Nebylo možné jej vindikovat, bylo však možné žalovat 

na dvojnásobek jeho hodnoty.184 Je možné, že v klasickém právu bylo použití žaloby 

na náhradu hodnoty použitého materiálu (actio de tigon iuncto) omezeno pouze právě 

na případy krádeže stavebního materiálu.185 Justiniánské Instituce však takové omezení 

již neobsahovaly.  

Justiniánskými Institucemi byla vlastníkovi materiálu dána možnost požadovat 

vrácení materiálu, který byl použit na cizí stavbu, pokud došlo k zániku dané stavby, 

to však za podmínky, pokud již vlastník materiálu nedostal dvojnásobek hodnoty 

materiálu.186 Vycházelo se z konstrukce, že vlastník materiálu je i nadále jeho 

vlastníkem, i když se materiál stal součástí stavby, a tak i pozemku, tedy vlastnictvím 

vlastníka pozemku. Výkon vlastnického práva vlastníka materiálu k němu však byl 

omezen na pouhou možnost žádat náhradu za ztrátu vlastnictví či ho po zničení stavby 

požadovat zpět. To bylo možné díky elasticitě vlastnictví. Uvedené pravidlo bylo 

zakotveno, aby nebylo stavby nutné bourat z důvodu povinnosti cizí materiál vydat. 

Pokud vlastník materiálu stavěl na cizím pozemku, bylo rozlišováno, zda tak činil 

úmyslně, tedy ve zlém úmyslu, či v dobré víře, že pozemek vlastní. V Justiniánských 

Institucích je stanoveno, že pokud někdo stavěl vědomě na cizím pozemku, stával 

se vlastníkem stavebního materiálu vlastník pozemku a na materiál se pohlíželo jako 

na darovaný vlastníkovi pozemku, tedy vlastník materiálu nemohl ani požadovat náhradu, 

ani jeho vydání po zániku stavby.187 Ten, kdo byl v dobré víře, že je vlastníkem pozemku, 

na kterém staví, tedy stavěl na cizím pozemku nevědomě, mohl požadovat zaplacení 

hodnoty materiálu a odměnu řemeslníků. Pokud vlastník pozemku odmítal zaplatit, bylo 

možné proti němu uplatnit námitku zlého úmyslu.188 

 

184 Ulpianus D.47.3.1.pr: „Zákon XII desek ani nedovoluje vytrhávat ukradené dřevo vestavěné do budov 

nebo jako opora na vinici, ani je vindikovat, … ale proti tomu, kdo byl usvědčen ze zastavění, dává žalobu 

na dvojnásobek.“ Překlad viz SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva. Fontes iuris romani, op. cit., 

s. 37. 
185 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 118. 
186 Iust. Inst. 2.1.29. 
187 Iust. Inst. 2.1.30: „(…) neboť materiál je považován za zcizený z jeho vůle, zejména tehdy, když mu nebyl 

neznámé, že stavěl na cizím pozemku…“ 
188 Iust. Inst. 2.1.30: „(…) neboť materiál je považován za zcizený z jeho vůle, zejména tehdy, když mu nebyl 

neznámé, že stavěl na cizím pozemku…“ 
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Občanský zákoník se navrací k římskoprávní zásadě superficies solo cedit, která 

je vyjádřena v ustanovení § 506 odst. 1 OZ 2012. Součástí pozemku je prostor nad jeho 

povrchem i pod jeho povrchem, taktéž stavby a jiná zařízení na něm zřízená, nikoliv však 

stavby dočasné, a také to, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno na zdech.189 

Ustanovení § 1083 OZ 2012 pak stanoví pravidla pro případ užití cizí věci při stavbě 

na vlastním pozemku. Pokud někdo užije cizí věc pro stavbu na svém pozemku, stane 

se v souladu s uvedenou zásadou stavba součástí pozemku. Vlastník pozemku je však 

povinen nahradit vlastníkovi cizí použité věci její hodnotu. Pokud není při použití cizí 

věci pro stavbu v dobré víře, nahradí jejímu vlastníkovi i ušly zisk.190  

Ustanovení § 1084 OZ 2012 pak stanoví pravidla pro případ stavby na cizím 

pozemku. Opět se uplatní uvedená zásada a stavba zřízená na cizím pozemku připadne 

jeho vlastníkovi. Ten je povinen k náhradě nákladů na stavbu. To však platí pouze 

pro osobu, která stavěla v dobré víře, že je vlastníkem pozemku. Osoba, která v dobré 

víře nebyla, má táž práva a povinnosti jako nepřikázaný jednatel.191 

Občanský zákoník neobsahuje explicitní rozlišení případů, kdy je stavebníkem 

použit materiál ve vlastnictví třetí osoby, jako například obsahoval ABGB.192 Lze se však 

domnívat, že obecná právní úprava práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného 

obohacení je dostačující. 

Ustanovení § 1085 OZ 2012 řeší možnost odstranění stavby na cizím pozemku. 

Na návrh vlastníka pozemku může soud rozhodnout o odstranění stavby, kterou někdo 

zřídil na jeho pozemku, ačkoliv k tomu nebyl oprávněn, a to na náklady toho, kdo 

ji vystavil. Ten bude mít také povinnost uvést pozemek do původního stavu. Soud 

při rozhodování o odstranění neoprávněné stavby zohlední, zda byla stavba provedena 

v dobré víře či nikoliv.193  

 

189 § 506 odst. 1 OZ 2012. 
190 § 1083 OZ 2012. 
191 § 1084 OZ 2012. 
192 § 419 ABGB: „Bylo-li stavení vystavěno na cizí půdě a z cizí hmoty, přibude i v tomto případě vlastnictví 

jeho vlastníkovi půdy. Mezi vlastníkem půdy a stavitelem vzejdou táž práva a povinnosti, jako v předešlém 

paragrafu, a stavitel musí nahraditi předešlému vlastníkovi hmoty cenu obecnou nebo nejvyšší dle toho, 

byl-li poctivého nebo nepoctivého úmyslu.“ 
193 § 1085 OZ 2012: „Soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím 

pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého 

stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře.“ 
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Pokud byla vystavěna v dobré víře, má její stavitel právo domáhat se po vlastníku 

pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, 

aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Taktéž vlastník pozemku má právo 

po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. V případě 

nemožnosti dohody, resp. na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví 

zřizovatele stavby soud a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku 

náhradu.194 Takové řešení římské právo neznalo, stejně tak neupravovalo možnost 

odstranit stavbu na náklady toho, kdo ji vystavil. 

V občanském zákoníku nalezneme také úpravu přestavku, tedy části stavby, která 

přesahuje na cizí pozemek. Pokud byl stavitel v dobré víře, že staví na vlastním pozemku, 

stane se část stavby, kterou zřizoval na vlastním pozemku, avšak zasáhla danou částí 

do cizího pozemku, vlastníkem té části cizího pozemku. Je však povinen nahradit 

původnímu vlastníkovi části pozemku její obvyklou cenu.195 

 

2.3.3.2 Osázení a osetí 

Zasazením (implantatio) rostliny na cizím pozemku se stává rostlina vlastnictvím 

vlastníka půdy, pokud v zemi rostlina zakoření. Totéž platí pro osetí obilím (satio). Gaius 

uvádí, že k zasazení na cizí půdě dochází mnohem častěji než ke stavbě a upravuje nabytí 

vlastnictví k zasazené rostlině a zasetému obilí uvedeným způsobem.196 Vlastnictví 

k zakořeněné rostlině či k zasetému obilí již nebylo možné původním vlastníkem 

zvrátit.197 

Zasetím a osetím se zabývaly také Justiniánské Instituce, okamžik nabytí vlastnictví 

vlastníkem pozemku rovněž spojují se zakořeněním rostlin.198 Je v nich zmíněn také 

případ stromu, který je zasazený blízko hranice pozemku. Pokud jeho kořeny prorostou 

 

194 § 1086 OZ 2012: „(1) Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat 

se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, 

aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby 

požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. (2) Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek 

do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.“ 
195 § 1087 OZ 2012 
196 Gai. Inst. 2.74, 2.75. 
197 Paulus D. 41.1.26.1: „Když je zakořeněný strom vyryt a umístěn jinam, patří předchozímu vlastníkovi, 

dokud nezakoření, ale kde zakoření ustoupí pozemku, a pokud by byl znovu vykopán nevrací se původnímu 

vlastníkovi, neboť je hodnověrné, že se proměnil výživou (poskytovanou) z jiného pozemku.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 126. 
198 Iust. Inst. 2.1.31. 
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na sousední pozemek, stává se strom spoluvlastnictvím vlastníkům pozemků, na kterém 

má kořeny.199 

V případě osetí docházelo k nabytí vlastnictví již samotným okamžikem osetí, 

na rozdíl od osázení k němu došlo až ve chvíli zakořenění. Tomu, kdo v dobré víře osel 

cizí pozemek byla dána námitky zlého úmyslu proti vlastníku pozemku, který mu nechtěl 

nahradit náklady na osetí.200 

Občanský zákoník upravuje osetí a zasetí v ustanovení § 1088 OZ 2012 jakožto 

smíšený přírůstek. Úprava nabytí vlastnictví odpovídá té, která byla stanovena 

již v Gaiových Institucích. Ohledně náhrady za osivo a rostliny je odkazováno na úpravu 

týkající se stavby zřízené na cizím pozemku.201  

Dle občanského zákoníku mohou nastat dvě situace, buď vlastník pozemku oseje 

pozemek cizím semenem či osází cizími rostlinami, nebo vlastník semen nebo rostlin jimi 

oseje či osází cizí pozemek.  

V prvním případě platí, že pokud je pozemek vlastníkem oset cizím semenem 

či osázen cizími rostlinami v dobré víře, je vlastník pozemku povinen nahradit 

vlastníkovi semen a rostlin jejich hodnotu. Pokud však vlastník pozemku v dobré víře 

není, nahradí i ušlý zisk a skutečnou škodu, a to v tom rozsahu, v jakém nedosáhl vlastník 

semena či rostliny jejich náhrady. 202  

V druhém případě platí, že pokud někdo oseje či osází cizí pozemek vlastními 

semeny nebo rostlinami v dobré víře, nahradí mu vlastník účelně vynaložené náklady. 

V případě opačném má osoba práva a povinnosti jako nepřikázaný jednatel. 203 

Občanský zákoník taktéž upravuje vlastnictví ke stromu, který zakořenil ve dvou 

pozemcích. Je stanoveno, že vlastníci dotčených pozemků jej mají ve spoluvlastnictví. 204 

 

199 Iust. Inst. 2.1.31: „(…) Povaha věci totiž nedovoluje považovat strom za vlastnictví nikoho jiného 

než toho, do jehož pozemku, zakořenil. A proto bude strom zasazený poblíž hranice pozemku 

ve spoluvlastnictví tehdy, pokud jeho kořeny prorostou také na sousední pozemek.“  
200 Iust. Inst. 2.1.32. 
201 § 1088 OZ 2012. 
202 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 237. 
203 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 237-238. 
204 § 1067 OZ 2012: „Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici 

pozemků různých vlastníků, je strom společný.“ 
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Odlišně bylo upraveno vlastnictví ke stromu v ABGB, kdy rozhodující bylo umístění 

kmene stromu.205 Úprava je zahrnuta pod přirozený přírůstek nemovité věci. 

  

 

205 § 421 ABGB. 
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2.4 Nabytí plodů 

Nabytí plodů je originární způsob nabytí vlastnictví. Plody (fructus) se rozumí 

přirozené plody jako pravidelné, hospodářské a hmotné výtěžky plodonosné věci všeho 

druhu, nejen pozemku.206 Vlastnictví k nim lze nabývat separací (oddělením plodu 

od věci plodonosné) či percepcí (sklizní).207 Prameny římského práva byly vymezeny 

různé skupiny oprávněných osob, které nabývaly vlastnictví k plodům dle speciálních 

pravidel.208  

 

2.4.1 Nabývání vlastnictví k plodům v římském právu 

V římském právu platila ohledně nabytí vlastnictví k plodům základní zásada, 

že plod náleží vlastníku plodonosné věci, který nabývá vlastnictví k plodům již ve chvíli, 

kdy se plody stávají samostatnou věcí, tedy ve chvíli jejich oddělení od plodonosné věci. 

Což jinak řečeno znamená, že vlastnictví se nabývalo separací plodu.209 Právní povahu 

samostatné věci získávaly plody právě až okamžikem oddělení od rostliny. Visící plody 

se považovaly za součást pozemku. 210   

V době archaického práva měli Římané k dispozici množství pozemků ležících 

ladem, které mohli libovolně okupovat. Proto pro ně nepředstavovalo nejcennější hodnotu 

vlastnictví půdy, ale práce, která byla vložena do jejího obdělávání, protože na základě 

té se urodily plody.211 V průběhu času, i v souvislosti s rozvojem měst, se však prosadila 

mladší zásada, že vlastníkem plodů se stával nejčastěji, s výjimkou níže uvedených 

příkladů, vlastník plodonosné věci. 212 

V Justiniánských Institucích je ohledně nabývání plodů rovněž stanoveno, že plody 

nabývá vlastník plodonosné věci, ať je to již demonstrováno na plodech vzniklých z půdy, 

či mláďatech zvířat.213  

 

206 BARTOŠEK, M. Škola právnického myšlení. Praha: Karolinum, 1991, s. 178. 
207 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 182. 
208 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 129. 
209 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 182. 
210 Gaius, D. 6.1.44. 
211 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 131. 
212 Paulus, D. 41.1.48.pr, Iulianus, D. 22.1.25.pr. 
213 Iust. Inst. 2.1.37. 
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Obdobné postavení jako vlastník plodonosné věci měl v římském právu její držitel 

v dobré víře, který taktéž nabýval vlastnictví k plodům již separací. Uvedené pravidlo 

bylo demonstrováno na vlně ovcí, které nebyly v dispozici vlastníka, nýbrž poctivého 

držitele. Ten vlnu, jakožto plod, nabyl ihned okamžikem oddělení.214 Tedy držiteli 

v dobré víře bylo dáno právo sklízet plody, vlastnictví k nim získal již separací plodu 

od plodonosné věci.215 Odlišné postavení měl poživatel (usufruktuář), který plody naopak 

nabýval až sklizní. 216 

V pramenech bylo sledováno, v jakém okamžiku musel být držitel v dobré víře, 

aby došlo k nabytí vlastnictví. V Digestech se dozvídáme, že následná špatná víra 

nevadí,217 byl však zachycen i opačný názor.218  

Držitel v dobré víře měl právo na sklizené plody, jelikož se předpokládalo, 

že na ně vynaložil náklady a vlastní úsilí. Pokud tedy byly plody sklizeny a spotřebovány 

držitelem v dobré víře, nemohl je vlastník plodonosné věci požadovat. Kdo však drží 

pozemek a není k tomu oprávněn, musí vydat vlastníku veškeré plody,  

a to i ty spotřebované. 219 Ve čtvrté knize Justiniánských Institucí se pak dozvídáme, jaké 

plody mají být vlastníku plodonosné věci vydány.220 

Emfyteuta neboli pachtýř s právem, které přecházelo na dědice, mohl pozemek, 

který byl předmětem jeho práva užívat a požívat, mohl také měnit jeho hospodářské 

určení, nesměl jej ale zhoršit. Pachtýř nesl veškeré náklady udržování a obdělávání 

pozemku, platil daně a veřejné dávky. Oprávnění k pachtu přecházelo na dědice a pachtýř 

jej mohl zcizit, zastavit či užívat věcněprávní žalobu. Vlastníkovi pozemku zůstávalo 

 

214 Paulus, D. 41.3.4.19: „Vlna kradených ovcí, pokud je ostříhána u zloděje, nemůže být vydržena, opačně, 

pokud u kupující v dobré víře. Protože je plodem, nemusí být vydržena, ale stane se ihned kupujícího…“ 

Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit. s. 134. 
215 Paulus, D. 41.1.48.pr. 
216 Iulianus, D. 22.1.25.1. 
217 Iulianus, D. 22.1.25.2: „Dobrověrný kupec zasel a dříve, než sklidil plody, zjistil, že pozemek je cizí. 

Vystává otázka, zda je sklizením učinil svými. Odpověděl jsem, dobrověrného kupce je třeba pokládat 

za takového, pokud jde o sklizení plodů, dokud mu pozemek nebyl odňat…“ Překlad viz FRUTHOVÁ / 

NOVÁK, op. cit., s. 136. 
218 Paulus, D. 41.1.48.1: „Naopak vyvstala otázka, zda plody učiním svými, jestliže si v okamžiku, 

kdy mi je věc předána, myslím, že náleží prodávajícímu, a později zjistím, že je cizí, protože (v takovém 

případě) pokračuje vydržení. Pomponius si myslí, že je třeba se obávat, že není dobrověrným držitelem, 

přestože vydrží…“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 136. 
219 Iust. Inst. 2.1.35. 
220 Iust. Inst. 4.17.2. 
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právo pobírat pravidelné pachtovné, tzv. kanon (vectigal).221 Emfyteuta nabýval 

vlastnictví k plodům okamžitě, okamžikem separace od plodonosné věci. 222 

 K nabývání vlastnictví k plodům mohlo kromě výše uvedené separace docházet 

také percepcí, tedy sklizením. K tomu byli v římském právu oprávněni poživatel 

plodonosné věci (usufruktuář) a pachtýř (colonus). 

 Poživatel (usufruktuář) měl právo požívací (ususfructus), kterým se rozumí právo 

užívat cizí věc (uti) a těžit z ní plody (frui), ovšem bez změny její podstaty (salva rerum 

substantia).223 Vlastnictví k plodům poživatel nabýval až jejich sklizením (percepcí). 224 

O nabytí plodů poživatelem se dozvídáme také z Justiniánských Institucí. Platí výše 

uvedené, tedy že se poživatel stává vlastníkem plodů až jejich sklizením, proto ty plody, 

které zemřelý poživatel nestihl sklidit, nabývá vlastník pozemku. Nejasné je, zda 

poživatel nabýval mláďata zvířat také až uchopením, nebo hned jejich narozením, jelikož 

v Digestech225 i v Justiniánských Institucí se dozvídáme, že k nabytí docházelo okamžitě, 

tedy jejich narozením.226 Mohlo tomu být proto, že mláďata přinášela poživateli užitek 

ihned po narození, aniž pro to musel cokoli udělat.227 

Jelikož poživatel nebyl vlastníkem plodů až do okamžiku jejich sklizení, nebyl 

oprávněn ke kondikci (žalobě na vydání bezdůvodného obohacení), tu mohl podat pouze 

vlastník plodonosné věci. Poživatel však mohl podat žalobu z krádeže. 228 

Právo brát plody cizí plodonosné věci bylo možné zajistit i pomocí jiných 

prostředků než ususfruktu. Mohlo se tak stát na základě smlouvy o pachtu (locatio 

conductio rei). Pachtýř se označoval jako kolón (colonus).229 Plody, které jsou spojeny 

 

221 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 201, FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 139. 
222 Iulianus, D. 22.1.25.1: „Náleží pak držiteli v dobré víře, bez ohledu na to, jakým způsobem budou 

odděleny od půdy, stejně jako se plody stanou vlastnictvím toho, kdo má vektigální pozemek, okamžitě 

jakmile jsou odděleny od země.“  Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 139. 
223 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 195. 
224 Paulus, D. 7.4.13: „…Julianus řekl: plody začnou náležet poživateli tehdy, až je sklidí, držiteli v dobré 

víře pak hned po oddělení od půdy.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 140. 
225 Gaius, D. 22.1.28.pr: „Plodem zvířat je mládě stejně jako mléko, srst a vlna. A proto beránci, kůzlata 

a telata okamžitě zcela právem náleží držiteli v dobré víře nebo poživateli.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / 

NOVÁK, op. cit., s. 141. 
226 Iust. Inst. 2.1.37: „Proto také jehňata, kůzlata, telata a hříbata patří podle přirozeného práva poživateli 

okamžitě…“ 
227 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 141. 
228 Ulpianus, D. 7.1.12.5. 
229 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. opr. vyd., op. cit., s. 718. 
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se zemí, patří pachtýři, protože se má za to, že ten je sbírá se souhlasem vlastníka.230 

Nabytí plodů pachtýřem na základě smlouvy o pachtu však nepatří mezi originární 

způsoby nabytí, jelikož nabytí pachtýři zprostředkovával propachtovatel, vlastník 

plodonosné věci, a to na základě obligačních práv ze smlouvy o pachtu. Docházelo 

tak k zvláštní formě tradice, která byla ze strany vlastníka pozemku prováděna mlčky.231  

 

2.4.2 Nabývání vlastnictví k plodům dle občanského zákoníku 

V občanském zákoníku jsou základní principy nabývání vlastnictví k přirozeným 

plodům upraveny v souladu s římskoprávními zásadami. V ustanovení § 491 odst. 1 

OZ 2012 je definován plod jakožto věc, kterou poskytuje jiná věc ze své přirozené 

povahy, v souladu se svým obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, a to jak 

s přičiněním člověka, tak i bez něho.232 Stejně tak jako v římském právu je zde 

akcentována pravidelnost poskytování přirozené povahy.  

Plody jsou v občanském zákoníku zahnuty pod pojem přirozeného přírůstku. 

Rozlišuje přitom, zda se jedná o přirozený přírůstek věci nemovité, či movité. 

Ustanovení § 1066 OZ 2012 upravuje nabývání vlastnictví k plodům pozemku 

a jiných nemovitých věcí, které nevznikají přičiněním osob. Ty plody, které pozemek 

(či jiná nemovitá věc) vydá sám od sebe, aniž je obdělán, patří vlastníkovi pozemku.233 

Ustanovení § 1072 OZ 2012 pak upravuje přirozený přírůstek movité věci. 

Ustanovení stanoví, že přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi.234 

Občanský zákoník upravuje i plody zvířat, které náleží vlastníku zvířete.235 

Vlastník plodonosné věci tedy nabyde plody již samotnou separací, tedy tím, 

že se plody oddělí od plodonosné věci a stanou se samostatnou věcí. Stejné oprávnění 

a postavení má i poctivý držitel. Totéž platilo i v římském právu.  

Občanský zákoník taktéž upravuje postavení poctivého držitele v ustanovení § 996 

odst. 2 OZ 2012, které stanoví, že poctivému držiteli náleží všechny plody věci, jakmile 

 

230 Africanus, D. 47.2.62.8: „…Vždyť plody, dokud jsou spojeny se zemí, náleží k poli a proto kolónovi, 

neboť se zdá, že je sbírá se souhlasem vlastníka.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 144. 
231 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 144-145. 
232 § 491 odst. 1 OZ 2012. 
233 § 1066 OZ 2012. 
234 § 1072 OZ 2012: „Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi.“ 
235 § 1073 odst. 1 OZ 2012. 
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se oddělí.236 Poctivá držba je taková, u které má držitel z přesvědčivého důvodu za to, 

že mu právo, které vykonává, náleží. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být 

z okolností zjevné, že mu vykonávané právo nenáleží.237 Dobrá víra (poctivá držba) 

je tedy na rozdíl od římskoprávní úpravy vymezena pozitivně. Poctivý držitel musí mít 

přesvědčivý důvod po celou dobu trvání držení. To představuje překonání římskoprávní 

zásady mala fides superveniens non nocet, tedy že následná zlá víra nevadí.  

Nabytí k plodům percepcí neupravuje občanský zákoník tak jednoznačně, 

jak k tomu bylo v římském právu. Nabývání plodů poživatelem se občanský zákoník 

nevěnuje přímo, vychází se proto z ustanovení § 1293 OZ 2012, které se týká ukončení 

požívání věci. Při skončení požívání náleží ještě neoddělené plody vlastníkovi 

plodonosné věci, je však povinen nahradit poživateli vynaložené náklady.238  

Dokud jsou tedy plody spojeny s plodonosnou věcí, jsou vždy ve vlastnictví 

vlastníka plodonosné věci. Oddělením je může nabýt i jiná osoba. 239 Komentářová 

literatura však přichází i s názorem, že separací nabývá plody také poživatel za doby 

trvání jeho požívání,240 což odporuje výše uvedenému a současně uvádí, ačkoliv 

v zákoníku tuto informaci nenalezneme, že percepcí, tedy úmyslným oddělením, nabývá 

plody uživatel věci,241 užívací právo v sobě totiž zahrnuje možnost brát z věci plody 

a užitky v rozsahu potřeb oprávněného a jeho domácnosti.242 

 

2.4.3 Přepad  

V souvislosti s nabýváním plodů je důležité zmínit ještě jeden ze způsobů nabytí 

vlastnictví k nim, a to prostřednictvím přepadu na sousední pozemek. Dle římského práva 

platilo, že vlastníkem oddělených plodů je jejich vlastník, tedy i vlastník sousedního 

 

236 § 996 odst. 2 OZ 2012. 
237 § 992 odst. 1 OZ 2012. 
238 § 1293 OZ 2012. 
239 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 

1739. 
240 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 202. 
241 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 202. 
242 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 803. 
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je povinen mu je vydat, resp. mu umožnit přístup na pozemek, za účelem jejich sběru. 243 

Již zákonem XII desek bylo dovoleno sbírat žaludy přepadlé na cizí pozemek.244  

Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 1016 odst. 1 OZ 2012 přesný opak 

římskoprávní zásady.245 Vlastnické právo k plodům, které spadly na sousední pozemek, 

nabývá vlastník daného sousedního pozemku. Pokud je však sousední pozemek veřejným 

statkem, uvedené pravidlo neplatí. Komentářová literatura se pak neshoduje, kdo nabývá 

vlastnictví k těmto plodům, jeden z názorů je, že vlastnictví nabyde vlastník stromu nebo 

keře (plodonosné věci), či jejich poctivý držitel, originárně již jejich separací, tedy 

v okamžiku, kdy se plody oddělí od stromu či keře,246 další názor pak odkazuje na úpravu 

přivlastnění dle § 1045 OZ 2012,247 jiný se otázkou plodů spadlých na veřejný statek blíže 

nezabývá. 248 

  

 

243 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 147. 
244 LDT 7.10: „Bylo stanoveno (…) zákonem XII desek, že je dovoleno sbírat žaludy přepadlé na cizí 

pozemek.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 147. 
245 § 1016 odst. 1 OZ 2012: „Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi 

sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.“ 
246 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, op. cit., s. 169. 
247 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 79. 
248 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1029. 
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2.5 Zpracování, smísení a slití 

2.5.1 Zpracování v římském právu 

Zpracování neboli specifikace (specificatio) je originární způsob nabytí vlastnictví. 

Označení specificatio se v pramenech římského práva nepoužívalo, bylo vytvořeno 

až ve středověku.249 Jedná se o situaci, kdy se z existující věci (materia) stává 

zpracováním věc nová (species). Muselo jít o zpracování osobou, která byla odlišná 

od vlastníka původní věci. Zpracování je třeba odlišovat od zhotovení díla na základě 

smlouvy o dílo (locatio conductio operis), kdy si provedení práce objednal vlastník 

původní věci (materiálu), kterou si pro sebe, ve svém zájmu, nechal zpracovat. 250  

Právní úprava hledala odpověď na otázku, kdo se stane vlastníkem nově vzniklé 

věci, zda vlastník věci původní či zpracovatel. V Gaiových i Justiniánských Institucích 

jsou zmíněny případy zpracování hroznů, oliv, klasů, zlata, stříbra, mědi, medu, vlny 

a dřeva (prken).251  

V pramenech se objevuje zmínka o sporu Sabiánů a Prokuliánů týkající se nabytí 

vlastnictví zpracováním. Sabiáni upřednostňovali látku před nově nabytou formou, 

zatímco Prokuláni přikládali význam především změně formy a lidské práci, která musela 

být vynaložena ke změně formy.252 Justiniánské Instituce pak přichází s „prostředním 

názorem (media sententia)“, když za rozhodující považují, zda je možné věc uvést 

do původního stavu.253 V případě, že bylo možné vrátit věc do původního stavu, zůstával 

vlastníkem věci vlastník původní věci (látky, materiálu), v opačném případě byl 

vlastníkem zpracovatel. 

Zatímco v klasickém právu se dobrá víra pro nabytí vlastnictví zpracováním 

nevyžadovala, postačovalo samotné zpracování věci, kterou již nebylo možné vrátit 

do původního stavu, v justiniánském právu již tento požadavek existoval. Vlastník 

materie, například hroznů, oleje či vlny, které byly zpracovány, byl oprávněn požadovat 

 

249 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského, 4. opr. vyd., op. cit., s. 382. 
250 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského, 4. opr. vyd., op. cit., s. 726-727. 
251 Gai. Inst. 2.79, obdobně Iust. Inst. 2.1.25: „…například pokud někdo z cizích hroznů, oliv nebo klasů 

vyrobí víno, olej nebo mouku; anebo z cizího zlata, stříbra nebo mědi vyrobí nádobu; anebo pokud někdo 

smíchá cizí víno a med a vyrobí tak medovinu; anebo někdo zhotoví z cizí vlny šaty; anebo z cizích prken 

loď, skříň nebo lavici…“ 
252 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 151. 
253 Iust. Inst. 2.1.25: „Po dlouhé sporu mezi sabiány a prokuliány se nakonec prosadil prostřední názor. 

Pokud je možné nově vzniklou věc navrátit do původního stavu, je za vlastníka považován ten, komu tento 

materiál patří; pokud to možné není, pak je za vlastníka považován zpracovatel.“ 
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vydání jak původní věci, tak i výrobku (šťávy, oleje či oblečení).254 Již Gaiovy Instituce 

dávaly také původnímu vlastníkovi nově zpracované věci aktivní legitimaci k žalobě 

z krádeže zpracované věci a proti neoprávněnému držiteli věcí i kondikce. 255 

 

2.5.2 Zpracování dle občanského zákoníku 

Občanský zákoník upravuje specifikaci v ustanovení § 1074 až § 1077. Důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že specifikací se rozumí spojení movitých věcí 

několika vlastníků. Při řešení důsledků specifikace se preferuje obnovení předešlého 

stavu tam, kde je to možné.256  

Zpracování je v občanském zákoníku zahrnuto pod pododdíl upravující umělý 

přírůstek. Umělý přírůstek na rozdíl od přírůstku přirozeného vychází z toho, 

že ke zvětšení majetkové podstaty dochází v důsledku aktivního lidského jednání. 

Aby se jednalo o zpracování ve smyslu originárního nabývání, musí dojít ke zvýšení 

hodnoty zpracované věci, resp. ke vzniku hodnotnější nové věci. 257 

V ustanovení § 1074 OZ 2012 je stanoveno, že zpracováním movitých věcí 

několika vlastníků (v dobré víře)258 vzniká nová věc, pokud zpracované věci nelze uvést 

do předešlého stavu buď vůbec, anebo jen se značným nákladem nebo se značnou ztrátou. 

Vlastnictví k ní pak náleží tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl k hodnotě 

výsledku. Vlastník nové věci je povinen zaplatit tomu, kdo vlastnické právo pozbyl, 

hodnotu zpracované věci a tomu, kdo se na výsledku podílel prací, odměnu za práci.259 

Vlastníkovi nelze uložit povinnost vydat věc, která se stala zpracováním stala součástí 

věci nové, 260 tak tomu bylo i v římském právu. 

 

254 Paulus, D. 10.4.12.3. 
255 Gai. Inst. 2.79: „…ten, komu by patřila látka a podstata, má žalobu z krádeže proti každému, kdo by mu 

ji protiprávně odejmul; a že mu rovněž proti němu přísluší kondikce, protože věci, které zanikly, nemohou 

sice být vindikovány, lze je však kondikcí vymáhat od zlodějů a některých držitelů jiných.“ 
256 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 465. 
257 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 206. 
258 Arg. a contrario k § 1075 OZ 2012, § 7 OZ 2012. 
259 § 1074 OZ 2012: „(1) Nová věc vzniklá zpracováním movitých věcí několika vlastníků tak, že zpracované 

věci nelze uvést do předešlého stavu buď vůbec, anebo jen se značným nákladem nebo se značnou ztrátou, 

náleží jako vlastníkovi tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl hodnotě výsledku. (2) Vlastník 

nové věci zaplatí tomu, kdo vlastnické právo pozbyl, hodnotu zpracované věci a tomu, kdo se na výsledku 

podílel prací, odměnu za práci.“ 
260 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1105/2003, ze dne 8. 10. 2003. 
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Ustanovení § 1075 OZ 2012 upravuje případy, kdy došlo ke zpracování cizí věci 

zpracovatelem vědomě, tedy nikoliv v dobré víře.  Je ponecháno na volbě vlastníka věci, 

kterou někdo nedovoleně zpracoval, jak s ní naloží. Může si věc ponechat a nahradit 

zpracovateli náklady. Právo vlastníka je omezeno subjektivní prekluzivní lhůtou jednoho 

měsíce.261 Po uplynutí dané prekluzivní lhůty se má dle důvodové zprávy postupovat 

dle obecného ustanovení § 1074 OZ 2012 a vlastníkem věci by se stal ten, kdo materiálem 

nebo prací nejvíc přispěl k hodnotě výsledku.262 Vlastníkovi tedy není dána příliš dlouhá 

doba k rozmýšlení, jak s věcí naloží. To má být odůvodněno tím, aby se další zúčastněné 

osoby nenechávaly příliš dlouho v nejistotě. 263  

Uvedené pravidlo volby vlastníka věcí, které někdo neoprávněně zpracoval, 

koresponduje s názorem římských Sabiánů, kteří taktéž upřednostňovali vlastníka 

materie. V občanském zákoníku je to odůvodněno především ochranou vlastnického 

práva k věci před neoprávněnými zásahy. Avšak daná možnost rozhodnout o vlastní věci 

je omezena prekluzivní lhůtou jednoho měsíce ode dne, kdy se vlastník o zpracování věcí 

dozvěděl. Je však možné, že se vlastník neoprávněně zpracované věci nedozví po dlouhou 

dobu, tedy nejistota ohledně vlastnictví k věci bude kvůli uvedené právní úpravě trvat 

po dlouhou dobu, a proto nelze plně souhlasit s argumentem, který přináší důvodová 

zpráva, že uvedená úprava je zakotvena z důvodu právní jistoty zúčastněných osob.  

V případě, kdy nelze dle předchozích ustanovení určit jediného vlastníka nové věci, 

se postupuje dle ustanovení § 1076 OZ 2012, které stanoví, že věc v takovém případě 

náleží do spoluvlastnictví vlastníků zpracovaných věcí.264 Podíly jsou stanoveny pouze 

dle hodnoty zpracované věci, nikoliv dle vykonané práce, pokud není možné podíly určit, 

jsou stejné, nezvažuje se možné přičinění jednoho z původních vlastníků zpracovaných 

věcí. Spoluvlastníci jsou povinni uhradit společně a nerozdílně odměnu za práci tomu, 

kdo věc zpracoval.265 Občanský zákoník tedy dává při řešení majetkoprávních vztahů 

přednost výlučnému vlastnictví před vznikem spoluvlastnictvím tak, jak tomu bylo 

 

261 § 1075 OZ 2012: „(1) Vlastníku věci, kterou zpracovatel nezpracoval v novou věc v dobré víře, 

se ponechává na vůli, zda si přisvojí novou věc a nahradí druhému, co on pozbyl, nebo zda mu věc 

za náhradu ponechá. (2) Právo k volbě výhodnějšího řešení zanikne, nebude-li vykonáno do jednoho 

měsíce ode dne, kdy se vlastník o zpracování věcí dozvěděl.“ 
262 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 465. 
263 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 465. 
264 § 1076 OZ 2012. 
265 § 1076 OZ 2012, ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, 

op. cit., s. 211. 
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v ABGB,266 čímž také navazuje na OZ 1950267 a novelizované znění OZ 1964,268 

spoluvlastnictví přichází na řadu až ve chvíli, kdy určení jediného vlastníka nové věci 

není možné. 

Specifickým způsobem zpracování je užití cizí věci na opravu jiné věci, kterému 

se věnuje ustanovení § 1077 OZ 2012. Formulace daného ustanovení však není příliš 

přehledná: 

„Použije-li se cizí věc jen na opravu jiné věci, připadne vlastníkovi opravené věci, 

a ten nahradí vlastníkovi zpracované věci hodnotu použité cizí věci.“269 

Řeší se v něm vlastnické právo k cizí věci, která byla použita na opravu jiné věci. 

Cizí věc připadne vlastníkovi opravené věci a ten je povinen nahradit její hodnotu 

vlastníkovi cizí věci, kterého však zákon současně označuje za vlastníka zpracované věci 

(tedy zákoník používá v jedné části věty daného ustanovení dvě různá označení pro jednu 

a tutéž věc). Vhodnější by zřejmě bylo druhou část daného ustanovení formulovat tak, 

že „nahradí vlastníkovi použité cizí věci její hodnotu“, či „nahradí vlastníkovi zpracované 

cizí věci její hodnotu“. 

ABGB oproti dnešní úpravě rozlišoval mezi opravou vlastní věci za pomoci věci 

cizí v dobré víře či zlé víře: 

„Užije-li se cizí hmoty jen na opravení věci, připadne cizí hmota vlastníkovi věci 

hlavní a tento je povinen podle toho, jednal-li poctivě nebo nepoctivě, předešlému 

vlastníkovi zužité hmoty zapraviti její cenu.“270 

Oproti současné úpravě je ta v ABGB poněkud jasnější. Dle komentáře 

k citovanému ustanovení byl ten, kdo pro opravu věci vlastní použil cizí věc vědomě, 

povinen nahradit škodu, která tím vlastníkovi hmoty vznikla, jinak byl povinen pouze 

k náhradě hodnoty použité hmoty.271 Tato výslovná úprava u zpracování v současném 

občanském zákoníku zakotvena není. Lze ovšem vycházet z obecné úpravy povinnosti 

 

266 § 415 ABGB. 
267 § 126 OZ 1950. 
268 § 135b OZ 1964, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. 
269 § 1077 OZ 2012. 
270 § 416 ABGB. 
271 SEDLÁČEK, J. / SPÁČIL, J (ed.) Vlastnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 272. 
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k náhradě škody, v případě nepoctivého držitele tedy povinnosti k náhradě skutečné 

škody i ušlého zisku.272 

Na specifikaci je pohlíženo jako na způsob rozšíření majetku vlastníka zpracované 

věci, kdy se ke zpracovávané hmotě přidá práce zpracovatele. V římském právu byla 

irelevantní hodnota materiálu či práce ať vlastníka materiálu či zpracovatele. Římské 

právo neupravovalo povinnost vlastníka výsledné, tedy nové věci nahradit materiál nebo 

hodnotu práce (na rozdíl od akcese). Zpracovatel byl povinen nahradit hodnotu 

zpracované věci, pouze pokud tu původní ukradl.273 Římské právo také na rozdíl současné 

právní úpravy neupravovalo vznik spoluvlastnictví ke zpracované věci (pouze k věcem 

smíseným či slitým).274 Obdobně však jako občanský zákoník považovali i někteří římští 

právníci za stěžejní, zda byl zpracovatel v dobré víře, že mu věc patří.  Pokud nebyl, 

nemohl se stát vlastníkem zpracované věci.  

 

2.5.3 Smísení a slití v římském právu 

Římské právo uznávalo smísení (commixtio) a slití (confusio) jako samostatný 

originární způsob nabytí vlastnictví. Nedocházelo však ke vzniku zcela nové věci, 

ani k pohlcení jedné věci jinou, tím se smísení a slití liší od zpracování a akcese.275 

Relevantní právní úprava smísení a slití v římském právu není příliš rozsáhlá, lze ji nalézt 

pouze v několika fragmentech Digest a dvou paragrafech Justiniánských Institucí, které 

jsou navíc formulovány značně kazuisticky.  

Není možné říci, že by římští právníci důsledně rozlišovali mezi smísením a slitím. 

Ačkoliv Justiniánské Instituce se slitím vína pojí slovo confusio276 (tedy bychom mohli 

mít za to, že slití se používalo pro spojení kapalin) a se smísením obilí commixtio277 

(z čehož by vyplývalo, že smísením se rozumělo spojení sypkých látek), Digesta uvádějí 

ohledně obilí oba výrazy, a to dokonce ve stejném fragmentu.278 Nelze proto s jistotou 

 

272 Srov. § 1080 OZ 2012. 
273 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 134-135. 
274 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 135. 
275 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 163. 
276 Iust. Inst. 2.1.26. 
277 Iust. Inst. 2.1.27. 
278 D. 6.1.5.pr.: „Ulpianus v 16. knize K ediktu: Pomponius dále píše, pokud je smícháno (confusum) obilí 

dvou bez jejich souhlasu, přísluší každému věcná žaloba na tolik, na kolik bude stanoveno, že mu z toho 

přísluší. Jestliže se obilí smíchalo (commixta) z jejich vůle, tehdy se má za to, že je společné, a bude užita 

žaloba na rozdělení spoluvlastnictví.“ Překlad viz Digesta neboli Pandekty: vybrané části = Digesta seu 
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říci, který výraz byl pro co používán. Ohledně této terminologické otázky existují 

dva názorové tábory. Jeden z nich odlišuje výrazy commixtio pro smísení látek sypkých 

a confusio pro slití látek kapalných,279 například Arndts však uvádí, že Římané užívají 

výrazy confusio a commixtio ve shodném významu a uvádí, že uvedené rozlišování není 

správné.280 

Základní pravidlo ohledně slití a smísení stanoví, že pokud došlo k trvalému spojení 

látek se souhlasem jejich vlastníků, nabyli směs do spoluvlastnictví podle poměru hodnot 

svých látek, a to jak v případě slití a smísení věcí jak kapalných, tak sypkých, jak různého, 

tak stejného druhu.281 Spoluvlastníci pak měli k dispozici žalobu na rozdělení 

spoluvlastnictví (actio communi dividundo).282 Zmíněné pravidlo je upraveno 

jak v Digestech,283 tak v Justiniánských Institucích.284 V Institucích je navíc stanoveno, 

že pokud dojde ke slití látek náhodou nebo bez vůle jejich vlastníků, taktéž vzniká 

spoluvlastnictví.285 

V případě, že došlo ke spojení látek z vůle vlastníků a vzniklo tak spoluvlastnictví, 

dá se říci, že šlo o vznik spoluvlastnictví na základě dohody vlastníků, jelikož ti souhlasili 

se smísením či slitím věcí.286 Pokud však bylo smícháno obilí bez souhlasu jednoho 

z vlastníků či náhodou, bylo výlučné vlastnictví zachováno, jelikož jednotlivé věci nadále 

existovaly ve své podstatě (obilí bylo připodobněno stádu zvířat). Vlastníkovi, který 

neměl vzniklou směs u sebe, pak bylo dáno právo podat věcnou žalobu ke svému podílu 

 

Pandectae: fragmenta selecta. Přeložili BLAHO, P. / BARTOŠÍKOVÁ, J. / SKŘEJPEK, M. / 

ŽYTEK, J./ ČERNOCH, R. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 401. 
279 Viz např. REBRO, K. / BLAHO, P. Rimske pravo. Bratislava: IURA EDITION spol. s r.o., 2010,  

s. 271-272. 
280 ARNDTS, C. L. Učební kniha Pandekt. I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 252.  
281 HEYROVSKÝ / SOMMER / VÁŽNÝ. Dějiny a systém soukromého práva římského. 1. díl, op. cit., 

s. 238-239. 
282 Ulpianus, D. 6.1.5.pr: „Jestliže se obilí smíchalo z jejich vůle, tehdy se má za to, že je společné, a bude 

užita žaloba na rozdělení spoluvlastnictví.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 165. 
283 Gaius, D. 41.1.7.8: „Vůle dvou vlastníků látek, kteří je mísí, činí celý předmět společným, ať už jsou látky 

stejného druhu, jako když smísili víno nebo spolu roztavili stříbro, ať už jsou různé, například jestliže 

někdo poskytl víno a jiný med, nebo někdo zlato a jiný stříbro; ačkoli medovina či elektrum jsou nově 

vzniklými věcmi.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 164. 
284 Iust. Inst. 2.1.26. 
285 Iust. Inst. 2.1.26 in fine: „(…) náleží nepochybně nová věc oběma. Jestliže dojde ke slití různých nebo 

stejných látek náhodou, nebo bez vůle jejich vlastníků, také neplatí podle obecně přijatého názoru nic 

jiného.“ 
286 Iust. Inst. 2.1.28: „Jestliže se smíchalo obilí Titia s tvým, vznikne spoluvlastnictví v případě, pokud 

se tak stalo z vaší vůle, neboť jednotlivé věci, to znamená obilná zrna, která vám patřila jednotlivě, 

se staly na základě vašeho souhlasu společnými…“ 
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na směsi (vindicatio partis).287 Soudci byla dána možnost, aby při rozhodnutí o vydání 

části věci, mohl zohlednit kvalitu obilí, kterým bylo přispěno.288 

Pokud bylo možné látky slité či smísené rozdělit, taktéž nevznikalo spoluvlastnictví 

a bylo zachováno výlučné vlastnictví původních vlastníků k části směsi. Uvedené bylo 

demonstrováno na příkladu spojení mědi a stříbra,289 smíchání olova se stříbrem. 

Vlastníkům bylo dáno právo podat věcnou žalobu na navrácení kovu.290 

Pokud byly smíchány a slity věci stejné povahy natolik, že nemohou být odděleny 

a vybrány, nelze vindikovat celek, ale dle podílů. Jejich spojením tedy vznikalo 

spoluvlastnictví. Uvedené bylo demonstrováno na příkladu spojení stříbra dvou vlastníků 

v jednu hmotu.291 

Pokud došlo slitím kapalin ke vzniku takové směsi, která se značně odlišuje svou 

povahou od charakteru smísených látek, přičemž ani jedna z původních látek 

si nezachovala svou povahu, jednalo se o zpracování. Demonstrováno to bylo například 

na smísení medu a vína, tedy látek nestejnorodých.292 Rovněž můžeme najít úpravu 

výroby léků, či mastí, kdy vlastnictví ke spojeným látkám nabývá opět zpracovatel. 293 

V pramenech pak nalezneme i zvláštní úpravu smísení peněz. Vlastnictví získal 

držitel mincí ve chvíli, kdy je nenávratně smíchal se svými.294 Původní vlastník nemohl 

 

287 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 166. 
288 Iust. Inst. 2.1.28: „Jestliže však došlo ke smíchání náhodou, nebo Titius smíchal obilí bez tvého vědomí, 

pak spoluvlastnictví nevzniká, protože jednotlivé věci existují i nadále ve své podstatě. A obilí je v tomto 

případě tak málo společným, jako se za společné považuje stádo, pokud by Titius promíchal svá zvířata 

s tvými. Pokud by si někdo z vás obilí ponechal, má druhý k dispozici věcnou žalobu ohledně množství 

svého obilí; záleží pak na uvážení soudce, jakou kvalitu mělo obilí každého z vás.“ 
289 Callistratus, D. 41.1.12.1. 
290 Ulpianus, D. 6.1.5.1: „Kdyby ale bylo smícháno olovo se stříbrem, tak se ani nestanou spoluvlastnictvím, 

ani nebude žalováno na rozdělení spoluvlastnictví, neboť je nelze oddělit. Je pak žalováno věcnou 

žalobou…“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 167. 
291 Ulpianus, D. 6.1.3.2: „Pomponius píše, že pokud jsou věci stejné povahy natolik smíchány a slity, 

že nemohou být odděleny a vybrány, nelze vindikovat celek, ale podle podílů. Například když moje a tvoje 

stříbro se stalo jednou hmotou, bude naším spoluvlastnictvím a budeme vindikovat podle dané váhy, 

kterou má hmota, i kdyby nebylo jisté, jakou část váhy stříbra má každý z nás v hmotě.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 168. 
292 Ulpianus, D. 6.1.5.1: „Tentýž píše: jestliže se z mého medu a tvého vína vyrobí medovina, někteří 

se pak domnívali, že bude rovněž společná. Já se však domnívám, stejně jako poznamenává on sám, 

že patří spíše tomu, kdo ji vyrobil, protože ani jedna část si nepodržela původní povahu.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 170. 
293 Pomponius, D. 41.1.27.1. 
294 Iavolenus, D. 46.3.78. 
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požadovat navrácení mincí, mohl žalovat z krádeže nebo kondikcí proti tomu, 

kdo je předal tomu, jehož vlastnictvím se staly.295  

 

2.5.4 Smísení a slití dle občanského zákoníku 

Občanský zákoník výslovně zmiňuje a upravuje jen smísení movitých věcí, nikoliv 

slití. Z důvodové zprávy však vyplývá, že zahrnuje i úpravu slití, resp. není mezi 

smísením a slitím činěn právně relevantní rozdíl.296 Úprava smísení se vztahuje 

na případy spojení movitých věcí, které se děje nikoliv přirozeně, ale v důsledku 

aktivního lidského jednání, což vychází ze skutečnosti, že se úprava smísení zahrnuje pod 

umělý přírůstek.297 Při smísení však na rozdíl od zpracování není relevantní pracovní 

výkon zpracovatele, který by měl být odměněn.298 Zákon řeší případy, kdy ke smísení 

či slití dochází bez dohody vlastníků smísených věcí.299 Pokud by bylo smísení či slití 

provedeno na základě dohody vlastníků, došlo by zřejmě ke vzniku spoluvlastnictví bez 

dalšího, jak tomu bylo v římském právu. 

Základním ustanovením týkající se smísení je § 1078 OZ 2012, které stanoví: 

„(1) Smísí-li se movité věci několika vlastníků tak, že obnovení předešlého stavu 

sice není možné, ale celek lze bez porušení podstaty rozdělit na díly, ponechává 

se každému na vůli, zda si oddělí poměrnou část toho, co vzniklo smísením, anebo zda 

bude požadovat náhradu toho, co pozbyl. Nebyl-li ten, kdo věci smísil, v dobré víře, 

má vlastník právo přenechat mu svůj podíl na smísené věci za plnou náhradu. 

(2) Ustanovení § 1075 odst. 2 platí obdobně.“ 

Při bližším zkoumáním citovaného ustanovení lze nalézt některé interpretační 

potíže. Zákonná úprava stanoví, že pokud se smísí movité věci několika vlastníků a není 

možné obnovení předešlého stavu a celek je možné rozdělit bez porušení podstaty na díly, 

ponechává se na každém, zda si oddělí poměrnou část toho, co vzniklo smísením, anebo 

zda bude požadovat náhradu toho, co pozbyl. Uvedené platí pro smísení v dobré víře. 

Pokud ten, kdo věci smísil, v dobré víře nebyl, má vlastník právo přenechat mu svůj podíl 

 

295 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 170. 
296 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 466. 
297 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 205. 
298 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s.  466. 
299 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, op. cit., s. 297. 
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na smísené věci za plnou náhradu.300 Plnou náhradou se má zřejmě namysli poměrná část 

hodnoty nově vzniklé věci, nikoliv jen hodnota pozbyté (smísené) věci. 301  

Prioritu při smísení movitých věcí několika vlastníků má tedy obnovení předešlého 

stavu. Pokud podstata věci obnovení nepřipouští, ale připouští rozdělení na díly, zákon 

stanoví, že se „ponechává se každému na vůli, zda si oddělí poměrnou část toho, 

co vzniklo smísením, anebo zda bude požadovat náhradu toho, co pozbyl.“302  

Vlastník věci, která byla smísena má tedy právo si buď část věci oddělit 

či požadovat po tom, kdo si věc ponechá, aby mu vydal náhradu jím pozbyté věci. 

Z citovaného ustanovení není zřejmé, jakým způsobem přesně má být vypořádání mezi 

vlastníky dílů řešeno, může například nastat situace, kdy náhradu budou požadovat 

všichni,303 bude pak zřejmě proveden společný prodej věci, ačkoliv například v komentáři 

Petrov, Výtisk, Beran a kol. je uvedeno, že ten, kdo věci smísil, si má novou věc ponechat 

a zbývajícím vlastníkům poskytnout náhradu,304 což je poměrně odvážné tvrzení, které 

nemá výslovnou zákonnou oporu. 

Na dané případy se má přiměřeně užít ustanovení § 1075 odst. 2 OZ 2012, které 

stanoví: 

„Právo k volbě výhodnějšího řešení zanikne, nebude-li vykonáno do jednoho měsíce 

ode dne, kdy se vlastník o zpracování věcí dozvěděl.“ 305  

Je však otázkou, zda se prekluzivní subjektivní jednoměsíční lhůta k volbě 

výhodnějšího řešení váže pouze na případ, kdy věc cizí nebyla smísena v dobré víře, nebo 

zda se použije pro jakékoliv případy. Ustanovení § 1075 odst. 2 OZ 2012 se totiž váže na 

případy, kdy je zpracována věc neoprávněně, nikoliv v dobré víře.306  Vlastníkovi 

původní věci je dáno právo, aby rozhodl, zda osobě, která zpracovala věc, ačkoliv věděla, 

že ji nepatří, nahradí její hodnotu a věc si ponechá, nebo zda věc za náhradu ponechá 

 

300 § 1078 odst. 1 OZ 2012: „(…) Nebyl-li ten, kdo věci smísil, v dobré víře, má vlastník právo přenechat 

mu svůj podíl na smísené věci za plnou náhradu.“ 
301 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1077. 
302 § 1078 odst. 1 OZ 2012. 
303 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1077. 
304 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1077. 
305 § 1075 odst. 2 OZ 2012. 
306 § 1075 odst. 1 OZ 2012: „(1) Vlastníku věci, kterou zpracovatel nezpracoval v novou věc v dobré víře, 

se ponechává na vůli, zda si přisvojí novou věc a nahradí druhému, co on pozbyl, nebo zda mu věc 

za náhradu ponechá.“ 
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zpracovateli. Po marném uplynutí lhůty dochází k vypořádání zpracovatele (ve zlé víře) 

a vlastníka původní věci dle obecných pravidel bez omezení lhůtami. 

V komentáři Švestka, Dvořák, Fiala a kol. je ke spornému odstavci 2 uvedeno: 

„Daná jednoměsíční lhůta (§ 605) poběží ode dne, kdy se oprávněný vlastník věci 

o smísení dozvěděl.“307 Z uvedeného (především ze spojení „oprávněný vlastník“) 

bychom mohli mít za to, že se právo volby omezené jednoměsíční prekluzivní lhůtou 

vztahuje pouze k případu smísení ve zlé víře. 

Spáčil a kol. k § 1078 odst. 2 OZ 2012 se vyjadřují pouze k významu „obdobně“, 

kdy jej vykládají tak, že prekluzivní lhůta zaniká do jednoho měsíce ode dne, kdy 

se vlastník dozvěděl o smísení movitých věci.308 Nerozlišují tedy mezi smísením ve zlé 

či dobré víře. 

V komentáři Petrov, Výtisk, Beran a kol. je k zániku volby výhodnějšího řešení 

uvedeno, že odstavec 2 přikazuje aplikaci ustanovení, která stanovuje prekluzivní lhůtu 

pro rozhodnutí vlastníků smísených věcí, zda si oddělí část věci nebo zda budou 

požadovat náhradu hodnoty svého dílu. Uvádějí, že následkem prekluze přijde ten, kdo 

lhůtu zmeškal, o právo na volbu a bude nucen podřídit se vůli ostatních, jelikož na jeho 

volbu nebude třeba brát ohled.309 Není však zřejmé, co se s věcí, která 

je ve spoluvlastnictví, stane, pokud právo volby nevyužije nikdo z nich. Z uvedeného 

komentáře lze vyčíst, že právo k věci připadne tomu, kdo ji zpracoval, 310 což ovšem nemá 

oporu v daném ustanovení, je však možné, že autor tak stanoví na základě analogie 

k právní úpravě zpracování.311 

 Z později uvedeného komentáře lze vyčíst, že věc vzniklá smísením tvoří jednu 

věc, prozatím na díly nerozdělenou, kterou mají vlastníci původních věcí 

ve spoluvlastnictví. Je však upozorněno na skutečnost, že cílem zákona není zachování 

nové hospodářské jednotky a stavu spoluvlastnictví, a je proto nařízen určitý způsob 

vypořádání s možností volby.312 

 

307 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 215. 
308 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, op. cit., s. 297. 
309 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1076-1077. 
310 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1077. 
311 Analogie je přípustná na základě ustanovení § 10 OZ 2012. 
312 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1076-1077. 
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Lze mít tedy za to, že smísená věc je ve spoluvlastnictví. Pro vypořádání 

spoluvlastnictví platí určitá pravidla, kdy musí být zohledněna vůle spoluvlastníka. Nikdo 

však nesmí být nucen ve spoluvlastnictví setrvat a spoluvlastník může žádat zrušení 

a vypořádání spoluvlastnictví, pokud pro to není nevhodná doba.313 Ačkoliv to není nikde 

výslovně uvedeno, nabízí se, že by výše uvedené řešení vypořádání spoluvlastnictví, 

kdy spoluvlastníci mají pouhý jeden měsíc ode dne, kdy se o smísení dozvěděli, 

na určení, jak má býti s jejich podílem dále naloženo, mohlo být speciální vůči obecnému 

způsobu vypořádání spoluvlastnictví.  

V případě marného uplynutí prekluzivní lhůty by však byl dotyčný spoluvlastník 

značně znevýhodněn a omezen ve svých právech dále rozhodovat o věci 

ve spoluvlastnictví, když by se musel podřídit volbě ostatních. Není proto zcela jasné, zda 

lze uvedený výklad po zvážení těchto důsledků připustit, a zda by nebylo spravedlivější 

a správnější aplikovat prekluzi práva výhodnější volby pouze pro případ neoprávněného 

smísení věcí (jako je tomu u zpracování ve zlé víře), kdy by oprávněnému vlastníkovi 

byla dána volba výhodnějšího řešení, a pokud by ji nevyužil, muselo by dojít 

k vypořádání s osobou, která věci neoprávněně smísila, dle obecných pravidel uvedených 

v první větě ustanovení § 1078 odst. 1 OZ 2012 a bez omezení jakoukoliv lhůtou. 

Pokud by byl připuštěn výklad, že právo volby zaniká prekluzí ve všech případech, 

mohla by nastat situace, kdy ani jeden z vlastníků původních věcí volbu neučinil a nebylo 

by pak jasné, kdo o spoluvlastněné věci rozhodne. Nebo by se dalo uvažovat, že v případě 

neučinění volby bude věc jednoduše rozdělena, což by ovšem také zasahovalo do práv 

spoluvlastníků. Uvedená řešení však nejsou stanovena zákonem a závěr ohledně 

správného výkladu a aplikace daných ustanovení zřejmě nelze učinit. Bude proto 

pravděpodobně nutné, aby došlo k výkladu tohoto ustanovení soudy. 

Rovněž lze uvést, že v případě zániku volby u zpracování je upraveno, kdo se stává 

vlastníkem, resp. jsou stanovena pravidla, kterými je určeno, že se vlastníkem stává ten, 

kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl hodnotě výsledku či nastává spoluvlastnictví 

 

313 § 1140 OZ 2012: „(1) Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. (2) Každý ze spoluvlastníků 

může kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo 

o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého 

ze spoluvlastníků.“ 
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vlastníků zpracovaných věcí. V případě smísení však zákon ohledně toho, kdo se stane 

vlastníkem, mlčí. 

V občanském zákoníku je taktéž rozlišováno, zda dochází ke smísení věcí různého 

nebo stejného druhu. Výše uvedené pravidlo se použije při smísení věcí různého druhu, 

kdy vzniká různorodá směs, z níž nelze oddělit jednotlivé věci, avšak lze ji rozdělit 

na díly, aniž by byla narušena podstata věci. V případě smísení věcí stejného druhu, 

zákon uvádí, že půjde zejména o případy úschovy, se ustanovení § 1078 OZ 2012 

nepoužije. Původní vlastníci smísených věcí stejného druhu nabývají vlastnické právo 

k poměrné části druhově určené směsi.314 Každý vlastní stejné množství druhově určené 

věci (nově homogenní směsky) jako před smísením, nikoliv však totožné předměty. 

Dle komentářové literatury by mělo na vlastníky původních smísených věcí přejít 

ze zákona vlastnictví k ideální poměrné části smísených věcí, která odpovídá množství 

smísených (původních) věcí, které vlastníku náležely.315 Názory odborníků ohledně toho, 

zda vzniká či nevzniká spoluvlastnictví, se různí. Petrov, Výtisk, Beran a kol. uvádějí, 

že vzniká „jakési spoluvlastnictví, které je třeba vypořádat.“ 316 Spáčil a kol. však uvádějí, 

že se nejedná o zakotvení „jakéhosi podílového spoluvlastnictví“, ale pouze o vyjádření, 

že každý z původních vlastníků je nyní vlastníkem odpovídající části nového celku.317 

V důvodové zprávě k dotčeným ustanovením je demonstrován zamýšlený rozdíl 

mezi smísením věcí různého druhu a smísením věcí téhož druhu. V prvním případě 

má každému z původních vlastníků náležet poměrná část z nově vzniklého celku. 

V druhém případě pak důvodová zpráva konstatuje, že každému z původních vlastníků 

smísených věcí náleží rozsahem to, co jim náleželo před smísením, a nehledí se, kdo byl 

předešlým vlastníkem určitého kusu.318 Není ovšem zřejmý přesný rozdíl mezi vlastníky 

části nového celku věci smísené stejnorodé a nestejnorodé.  

Od osoby, která nebyla při smísení věcí v dobré víře, mohou vlastníci smísených 

věcí podle § 1080 OZ 2012 požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku. Skutečnou 

škodu hradí však jen v tom rozsahu, v jakém vlastníci nedosáhli její náhrady podle 

 

314 § 1079 OZ 2012: „Při smísení movitých věcí téhož druhu, zejména dojde-li k němu při jejich úschově, 

se § 1078 nepoužije; na vlastníky smísených věcí přechází vlastnictví poměrné části smísených věcí.“ 
315 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1077-1078. 
316 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1078. 
317 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, op. cit, s. 298. 
318 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, op. cit., s. 466. 
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předchozích ustanovení.319 Náhrada je také omezena dle společného ustanovení § 1082 

OZ 2012 mírou vyrovnání při bezdůvodném obohacení. 320 

Mohou nastat situace, kdy smísenou věc, která vznikla spojením věci různých 

vlastníků, má u sebe osoba, která je povinna věc či její část vydat jiné osobě. Dokud 

neuhradí osoba, které má být věc vydána, náhradu, jež dané osobě v daném případě 

náleží, není ten, kdo má novou věc u sebe, povinen ji vydat. 321  

ABGB, ze kterého občanský zákoník nejen v části upravující přírůstek vychází, 

upravoval vlastnictví ke zpracované, spojené, slité nebo smísené věci společně 

v ustanovení § 415. Přednost mělo taktéž uvedení v předešlý stav či oddělení poměrné 

části za současné náhrady škody. Pokud to nebylo možné, připadala věc 

do spoluvlastnictví. Podíly byly určeny podle hodnoty podílů, u zpracování byla 

zohledněna i hodnota práce. Spoluvlastnictví se vypořádávalo dle příslušného ustanovení, 

které bylo speciální vůči obecné úpravě. Vlastníkovi, kterému byla věc bez souhlasu 

zpracována byla dána volba, zda si chce věc za náhradu ponechat, či ji postoupit 

za náhradu druhému. Pokud nebyl zpracovatel ve zlé víře, rozhodoval ten, jehož podíl 

na věci byl cennější.322 

Z výše uvedeného je zřejmé, že právní úprava nastolená občanským zákoníkem 

není příliš jasná. Římské právo nastolovalo ohledně nabývání vlastnictví smísením 

a slitím přehlednější úpravu. Pro trvalé slití a smísení, ke kterému došlo se souhlasem 

jejich vlastníků, platilo základní pravidlo, že nabyli směs do spoluvlastnictví podle 

poměru hodnot svých látek, a to jak v případě slití a smísení věcí jak kapalných, tak 

sypkých, jak různého, tak stejného druhu.323 

Římské právo znalo také nedobrovolné smísení a slití bez souhlasu jednoho či více 

z vlastníků. Nejasné je, zda byla přiznána náhrada při smísení jiných než sypkých látek, 

jelikož z pramenů se o možnosti náhrady dozvídáme v souvislosti se smíseným obilím. 

U smísených sypkých látek bylo však zachováno vlastnictví k oběma smíseným 

 

319 § 1080 OZ 2012. 
320 § 1082 OZ 2012: „Kdo je povinen poskytnout při zpracování nebo smísení náhradu jiné osobě, nemá 

povinnost plnit více, než kolik by byl povinen plnit při bezdůvodném obohacení.“ 
321 § 1081 OZ 2012: „Kdo z těch, kteří se na spojení věci podíleli, má novou věc u sebe, ač ji má vydat, není 

povinen tak učinit, dokud mu vlastník nezaplatí náhradu.“ 
322 § 415 ABGB, SEDLÁČEK, J. / SPÁČIL, J (ed.) Vlastnické právo, op. cit., s. 264-270. 
323 HEYROVSKÝ / SOMMER / VÁŽNÝ. Dějiny a systém soukromého práva římského. 1. díl, op. cit., 

s. 238-239. 
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materiálům, navzdory tomu, že bylo těžké je od sebe oddělit. Uvedená náhrada proto 

představovala spíše alternativu k vydání samotné věci,324 v čemž lze spatřovat určitou 

paralelu se současnou právní úpravou.325 

 

  

 

324 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 140. 
325 § 1078 OZ 2012. 
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2.6 Vydržení 

2.6.1 Vydržení v římském právu 

Vydržení je považováno za originární způsob nabývání vlastnictví, jehož 

východiskem je, že určitou dobu trvající faktický stav je třeba posuzovat jako stav právní, 

který se transformuje ve vlastnické právo, ovšem ne bez dalšího, ale za splnění podmínek 

daných zákonem.326 Za originární způsob nabývání je vydržení považováno, jelikož se 

nabytí neváže na okamžik převedení práva předchůdcem, ale na uplynutí potřebného času 

bez ohledu na postavení předchozího vlastníka.327 Cílem vydržení je odstranit 

dlouhotrvající nejistotu ohledně vlastnického práva k věci.328  

Zmínku o vydržení obsahoval již Zákon XII desek, jeden z nejstarších pramenů 

římského práva.329 V římském právu bylo nejprve zakotveno vydržení označené jakožto 

usucapio, které bylo institutem práva civilního. V období principátu se vyvinul institut 

podobný, označený jako praesctiptio longi temporis, který byl založen na principu 

promlčení vlastnických žalob.330  Praescriptio longi temporis je klasickým příkladem 

vnímání vlastnictví v římském právu, kdy je důležitá ochrana práva pomocí žaloby. 

Ke vzniku praescriptio longi temporis došlo z důvodu, že usucapio bylo pouze pro 

římské občany, cizinci z něj byli vyloučeni,331 jelikož vedlo k nabytí kviritského 

vlastnictví.332 Ačkoliv lze určité znaky institutu praescriptio longi temporis pozorovat již 

v rozhodnutích z 1. st. n. l., institut byl zřejmě pevně zakotven až ve 2. st. n. l., na základě 

reskriptu Septima Severa.333  Císař Justinián v 6. století pak obě formy sloučil ve vydržení 

řádné a zavedl vedle toho i právní úpravu vydržení mimořádného (longissimi temporis 

praescriptio).334 Ačkoliv byla právní úprava vydržení Justiniánem sjednocena, pojmy 

 

326 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 175. 
327 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 175-176. 
328 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ/ ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 149. 
329 LDT 6.3: „Pozemků se nabývá po dvou letech užívání, u všech ostatních věcí je užívání roční.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 176. 
330 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ/ ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 149. 
331 LDT 6.4: „Proti cizinci budiž vlastnictví stálé.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 177. 
332 SOMMER / SPÁČIL, op. cit., s. 222.  
333 NÖRR, D. Time and the Acquisition of Ownership in the Law of the Roman Empire. Irish Jurist, 3(2), 

1968, s 352-362. Dostupné na HeinOnline,  

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/irishjur3&i=360. 
334 SOMMER / SPÁČIL, op. cit., s. 222, HEYROVSKÝ / SOMMER / VÁŽNÝ. Dějiny a systém 

soukromého práva římského. 1. díl, op. cit., s. 230. 
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usucapio i praescriptio se i dále používaly, a to usucapio pro vydržení věcí movitých 

a praescriptio pro vydržení věcí nemovitých.335 

 

2.6.1.1 Vydržení v době archaické 

Ze Zákona XII desek známe dva výše zmíněné fragmenty týkající se vydržení.336 

Z pozdějších pramenů římského práva máme možnost seznat další informace o tom, 

co bylo ohledně vydržení stanoveno v Zákoně XII desek. Gaius v Institucích uvádí, 

že již Zákon XII desek zakazoval vydržení kradených věcí.337 Dále se dozvídáme 

o zákazu vydržení mancipačních věcí ženy,338 hrobů339 a mezních prostor mezi pozemky 

o šíři pěti stop (confinium)340 a o možnosti vydržení moci (manus) nad manželkou.341 

Zvláštními případy nabytí vlastnictví bylo vydržení pozůstalosti (usucapio 

pro herede) a usureceptio ex fiducia, kdy usurecepce je způsob nabytí vlastnictví 

vydržením a fiduacia je jedním z nejstarších způsobů zajištění pohledávky.342  

Vydržení pozůstalosti vycházelo z potřeby nenechávat pozůstalost dlouhou dobu 

volně ležet.343 Jednalo se o vydržení pozůstalosti, které se doposud neujal dědic. 

Postačovala jednoroční vydržecí doba, a to i pro nemovitosti, a vydržel i ten, který věděl, 

že není dědicem.344 

Vydržení pro případ fiducie bylo zakotveno z toho důvodu, že při fiducii dochází 

k převodu vlastnictví na věřitele, který však neměl mít trvalou povahu. Věřitel 

se při mancipaci zavazoval převést vlastnictví zpět na dlužníka v případě splnění 

 

335 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ/ ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 149. 
336 LDT 6.3, 6.4. 
337 Gai. Inst. 2.45. 
338 Gai. Inst. 2.47: „Dříve nebylo také možno vydržet mancipační věci ženy, která byla v poručenství agnátů, 

pokud je se souhlasem poručníka nepřevedla sama. Tak bylo stanoveno Zákonem 12 desek.“ 
339 LDT 10.10: Cicero de leg. 2.24.61: „přístup ke hrobu nebo hrob zakazuje vydržet.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 180. 
340 LDT 7.4. Cicero de leg. 1.21.55: „Vydržení do pěti stop je XII deskami zakázáno.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 181. 
341 LDT 6.5. Gaius I, 111: „Zákonem 12 desek bylo stanoveno, aby ta, která se nechce tímto způsobem 

podřídit manželově moci, byla každý rok po tři noci nepřítomna, a tak přetrhla každý rok užívání.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 181. 
342 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 182-184. 
343 Gai. Inst. 2.55: „…předkové si přáli, aby se pozůstalosti přijímaly co nejdříve, aby byli (dědicové), kteří 

konali rodinné náboženské obřady, jimž se v oněch časech věnovala převeliká pozornost, a aby věřitelé 

měli na kom uspokojit své (pohledávky).“ 
344 SOMMER / SPÁČIL, op. cit., s. 223. 
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dluhu.345 Pokud však ke zpětnému převodu nedošlo, měl dlužník (fiduciant) možnost 

vydržet věc, která mu dříve patřila, zpět do svého vlastnictví, a to za splnění podmínky 

držby a roční doby i v případě, pokud šlo o nemovitost.346 Uvedené konstatuje Gaius 

v Institucích.347 Usucapio pro herede ani usureceptio ex fiducia nekladly žádné 

požadavky ani na dobrou víru, ani na titul nabytí věci do držby.348 

 

2.6.1.2 Vydržení v době klasické 

V době klasické již vydržení jistě fungovalo jako samostatný originární způsob 

nabývání vlastnictví, a to vlastnictví kviritského. Vydržení v této době dosáhlo zřejmě 

největšího rozmachu.349 Bylo třeba, aby se právní úprava přizpůsobila rozmachu římské 

společnosti a římského státu, proto byly zřejmě v období 1. st. př. n. l. zakotveny nové 

požadavky pro vydržení, tedy právní titul a dobrá víra. Dobrá víra a titul byly spojovány 

do výrazu iusta possessio, který zohledňuje kvalitu držebního titulu s přihlédnutím k vůli 

držitele, z čehož lze usuzovat, že tyto podmínky vydržení byly zavedeny původně jakožto 

jedna.350  

Postupně tedy bylo vyčleněno celkem pět předpokladů vydržení: držba (possessio), 

vydržecí doba (tempus), způsobilý předmět vydržení (res habilis), dobrá víra (bona fides) 

a titul (iustus titulus). Tyto předpoklady se vyžadují pro řádné vydržení i dnes. 

Držba (possessio) byla základní a nejdůležitější podmínkou vydržení, bez které 

nemohlo vydržení nastat.351 Nezbytným předpokladem držby je současné fyzické 

ovládání věci (corporalis possessio) a vůle nakládat s věcí jako s vlastní (animus 

possidendi), přičemž musí být splněny obě podmínky, nikoliv jen jedna z nich.352 Fyzické 

ovládnutí se provádělo aprehenzí, tj. uchopením věci, které mohlo být provedeno 

 

345 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 184. 
346 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 184. 
347 Gai. Inst. 2.59: „Vědomě se cizí věc nabývá vydržením ještě i z důvodů jiných. Neboť převede-li někdo 

mancipací či iniurecessí (nějakou) věc z důvodu fiducie, může vydržet, drží-li tu věc sám, a sice ve lhůtě 

roční, i když jde o nemovitost. Tomuto druhu vydržení se říká „usurecepce“ protože to, co nám někdy 

patřilo, nabýváme vydržením nazpět (recimpus per usucapionem).“  
348 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 185. 
349 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 185. 
350 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 186. 
351 Licinius, D. 41.3.25: „Bez držby nemůže vydržení nastat.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., 

s. 186. 
352 Paul., D. 41.2.3.1: Držba se nabývá fyzickým ovládáním a vůle, ne pouhou vůlí, ani pouhým fyzickým 

ovládáním.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 186-187. 
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i prostřednictvím jiné osoby (např. otrokem). Uchopení držby není závislé na vůli 

původního vlastníka, odlišuje se od derivativního způsobu nabytí vlastnictví tím, že zde 

nefiguruje převodce věci, resp. držby. Animus possidendi zastupitelný nebyl, ten musel 

mít přímo držitel věci.353 Bylo tedy stanoveno, že držbu lze nabýt i prostřednictvím jiné 

osoby, to neplatilo o vůli, kterou musel mít sám držitel.354 

Držbu i vlastnické právo bylo možné nabýt skrze osoby podřízené moci držitele, 

jak se dozvídáme od Gaia, jelikož pokud podřízená osoba nabyde držbu, má se za to, 

že ji drží osoba, která ji má v pravomoci, tedy je možné skrze ni i nabýt vlastnictví 

vydržením.355 Odlišná pravidla pak platila pro osoby v manu či mancipiu, jelikož 

ty nebyly v držbě, a proto Gaius uvádí, že možnost nabytí držby prostřednictvím nich 

zůstává sporná.356 Sporná byla i otázka, zda je možné vydržet skrze otroka, kterého nemá 

osoba v držbě. Možné ale bylo vydržet skrze otroka, kterého osoba držela v dobré víře. 

Platilo pravidlo, že držitel nabývá všechno, co pro něj nabývají pomocí jejího majetku 

anebo z vlastní práce osoby podřízené.357 

Dle Gaia nebylo možné nabývat skrze osoby svobodné, které nebyly podřízené, 

ani nebyly drženy v dobré víře, stejně tak jako skrze cizí otroky, ke kterým osoba nemá 

ani právo požívací, ani řádnou držbu.358 Gaius také konstatuje, že je sporné, zda je možné 

nabývat držbu skrze cizí osobu.359 Nejpozději v roce 196 n. l. již však byla připuštěna 

obecná možnost nabýt držbu prostřednictvím svobodného zástupce, a to na základě 

císařského reskriptu.360 

 

353 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 187-188. 
354 Paul. sent. 5.2.1.: „Držbu nabýváme buď vůlí či fyzickým ovládáním: vůlí skrze nás, fyzickým ovládáním 

skrze nás nebo skrze někoho jiného.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 191. 
355 Gai. Inst. 2.89: „Skrze ty (osoby), které máme v pravomoci, nenabýváme pak pouze právo vlastnické, 

ale i držbu; má se totiž za to, že tu věc, jejíž držbu by získali, držíme my sami; proto nám také skrze 

ně prospívá vydržení.“ 
356 Gai. Inst. 2.90: „Naproti tomu skrze ty osoby, jež máme v moci manželské nebo v mancipiu, nabýváme 

sice vlastnické právo ve všech případech – právě tak, jako skrze ty, jež máme ve své pravomoci: zda však 

nabýváme (také) držbu, zůstává sporné, protože samy ty (osoby) v držbě nemáme.“ 
357 Gai. Inst. 2.94: „Sporná je otázka, zda můžeme nějakou věc držet a vydržet skrze toho otroka, ke kterému 

máme právo požívací: (a sice) proto, že jeho samého v držbě nemáme. Naproti tomu skrze toho, kterého 

držíme v dobré víře, můžeme nepochybně i držet i vydržet. Pokud jde o osobu toho i onoho, mluvíme pak 

ve smyslu pravidla, které jsme právě vyložili: to je že pro nás se nabývá všechno, co nabývají pomocí 

našeho majetku anebo z vlastní práce.“ 
358 Gai. Inst. 2.95: „Z toho vyplývá, že skrze osoby svobodné, které ani nejsou našemu právu podřízené, ani 

je nedržíme v dobré víře, jakož i skrze cizí otroky, ke kterým ani nemáme právo požívací, ani řádnou 

držbu, nemůžeme z žádného důvodu ničeho nabývat. To je i smysl běžného ručení, že skrze osoby cizí 

nelze nám ničeho nabýt. Pouze pokud jde o držbu, je sporné, zda ji nenabýváme (také) skrze osobu cizí.“ 
359 Gai. Inst. 2.95 in fine. 
360 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. opr. vyd., op. cit., s. 333. 
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Animus possidendi mohl postrádat také pater familias v případě, že docházelo 

k nabytí vlastnictví do pekulia361 podřízených osob. Předpokládalo se totiž, že když pater 

familias povolil peculium, má se za to, že podřízené osoby nabývají s jeho souhlasem.362 

Vůle být držitelem musela být projevena navenek, a to osobou způsobilou.363 Osobou 

způsobilou k projevu vůle nakládat s věcí jako s vlastní nebyl choromyslný  

a bez souhlasu poručníka (sine tutoris auctoritate) ani nedospělec: 

 „Šílený, a nedospělec bez souhlasu poručníka, nemůže nabýt držbu, protože nemá 

záměr věc držet, může se nejvýše dotýkat věci svým tělem, jako když někdo vloží něco 

do ruky spícímu člověku. Ale nedospělec může nabýt držbu souhlasem tutora. Ofilius 

a syn Nevra tvrdí, že nedospělec může také bez souhlasu poručníka začít držet. Je to totiž 

věc faktu, ne práva. K tomuto závěru lze dojít, pokud je ve věku, kdy je rozumově 

vyspělý.“364 

V druhé části citovaného fragmentu je však uvedeno, že nabytí držby je věcí faktu, 

nikoliv práva, proto i dostatečně rozumově vyspělé dítě může držbu nabýt. O způsobilosti 

dětí nabývat držbu se souhlasem poručníka se můžeme dočíst i v dalším fragmentu 

Digest: 

„Dítě může po právu držet, jestliže začalo se zmocněním poručníka, protože úsudek 

dítěte je nahrazen mocí poručníka…“365 

V některých případech nemuselo dojít ke splnění uvedených podmínek 

způsobujících nabytí držby (corporalis possessio a animus possidendi) zároveň. Mohlo 

se stát, že osoba již věc držela (corporalis possessio) na základě určité skutečnosti 

(například nájmu), avšak až později došlo k projevu vůle nakládat s věcí jako s vlastní 

 

361 Peculium byl majetkový soubor otroka či jiné osoby cizímu právu podřízené (persona alinea iuris) 

bez majetkoprávní způsobilosti. (KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 59, s. 84.) 
362 Paulus, D. 41.2.1.5: „Držbu nabýváme také pomocí otroka nebo syna, který je v naší moci, a to v případě 

majetku tvořícího jeho peculium, dokonce i pokud si nejsme vědomi této skutečnosti, jak se domnívá 

Sabinus. Cassius a Julianus tvrdí: protože na ty, kterým jsme dovolili mít peculium se nahlíží jako by 

nabývali držbu s naším souhlasem. Proto nedospělec a šílenec mohou obdržet držbu majetku tvořící 

peculium, a mohou jej nabýt vydržením, a dědic také, když otrok patřící k pozůstalosti provedl koupi.“ 

Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 192. 
363 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 187-188. 
364 Paul., D. 41.2.1.3, překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 188. 
365 Paulus, D. 41.2.32.2, překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 189. 
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(animus possidendi).366 Takové nabytí držby, kterou nabýval detentor věci, označujeme 

jako odevzdání krátkou rukou (traditio brevi manu).367 

V některých případech naopak chybělo přímé fyzické uchopení věci. Stačilo, 

že dosavadní vlastník dal nabyvateli věc k dispozici. Takové nabytí držby 

pak označujeme jako odevzdání dlouhou rukou (traditio longa manu). Docházelo k němu 

například při vymezení hranic na dálku či předáním klíčů ke skladu, kde bylo uloženo 

zboží.368 

Držba způsobující vydržení je označována také jako držba civilní (possessio 

civilis).369 Musí jít o držbu bezvadnou, tedy takovou, která se zakládá na dovoleném 

právním titulu, je nabyta v dobré víře, dále musí jít o držbu věci způsobilé k vydržení 

a musí se jednat o držbu nepřetržitě trvající. Oba prvky držby (corporalis possessio 

a animus possidendi) musí trvat po celou dobu existence držby.370 Každá ztráta držby 

obecně způsobovala přetržení vydržecí doby (tzv. usurpaci vydržecí doby). V případě, 

že mělo dojít k novému nabytí držby, musely být splněny opět veškeré další předpoklady, 

počala běžet nová vydržecí doba a nebylo navázáno na předchozí držení.371  

Postupem času se začaly objevovat výjimky z uvedeného pravidla, kdy bylo možné 

pokračovat v již probíhajícím vydržení. Digesta se o této možnosti zmiňují v souvislosti 

s případy dědické posloupnosti. Bylo stanoveno, že držba zůstavitele je ve prospěch 

dědicům, pokud zde nebyl v mezičase jiný držitel.372 Pokud zůstavitel počal držet, bylo 

možné, že došlo k vydržení ještě před tím, než nabyl pozůstalost dědic,373 a že čas, který 

uplynul od smrti zůstavitele do okamžiku přijetí pozůstalosti, taktéž svědčil dědici při 

vydržení.374 Bylo stanoveno, že obdobně jako na držícího dědice se hledí 

i na odkazovníka, a je mu proto taktéž dána možnost pokračovat v započaté vydržecí 

 

366 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 189. 
367 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 168. 
368 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 167. 
369 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 177. 
370 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 192-193. 
371 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 193. 
372 Iavolenus, D. 41.3.20: „Držba zůstavitele bude ku prospěchu dědicům, pokud v mezičase nikdo jiný 

nedržel.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit, s. 194. 
373 Neratius, D. 41.3.40: „Bylo stanoveno, že kde vydržení započal zemřelý, může být dovršeno před tím, 

než bude pozůstalost nabyta.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 194. 
374 Paulus, D. 42.3.31.5: „Čas, který uplynul před tím, než byla přijata pozůstalost, nebo po tom, co tak bylo 

učiněno, bude svědčit dědici při vydržení.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 194. 
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době.375 Z Justiniánských Institucí se pak dozvídáme, že reskript císařů Severa a Carally 

rozšířil možnost i na singulární sukcesi a držbu svého předchůdce si mohl započíst 

i kupující.376 

Kromě přetržení vydržení, tzv. uzurpace, při které dochází k přetržení držby, bylo 

možné i stavení vydržení. K tomu docházelo, když nastala překážka, která vylučovala 

další pokračování držby (například dočasné nabytí vlastnictví státní pokladnou). Pokud 

však překážka opadla, pokračovalo držba způsobující vydržení dále.377 

Pokud kvalifikovaná držba trvala po celou stanovenou dobu, pak jejím uplynutím 

nastane vydržení. Dochází ke vzniku vlastnického práva držitele a současně k zániku 

vlastnického práva dosavadního vlastníka.378 Ohledně počítání vydržecí doby pak platí 

pravidlo, že uplyne již okamžikem započetí posledního dne.379 Dle Gaiových Institucí 

je pro vydržení movitých věcí potřebná vydržecí doba jeden rok, u nemovitých pak roky 

dva.380 

Dle Gaiových Institucích se již v době klasické neužívalo usucapio pro herede. 

Dědic se mohl domáhat pozůstalostní žalobou vydání věci od toho, kdo ji držel, jako 

kdyby nebyla vydržena.381 Gaiovy Instituce však zmiňují vydržení pro případ fiducie 

(usureceptio ex fiducia), kdy je stanoveno, že pro nemovitosti, které byly zastavené 

římskému státu, neplatila roční vydržecí doba, ale dvouletá.382 

Další podmínkou vydržení je věc právně vhodná k vydržení (res habilis). 

V římském právu byl výčet věcí vymezen negativně, tedy byly vyjmenovány věci, které 

byly z vydržení vyloučeny. Předmětem vydržení mohly být pouze věci, které mohly být 

 

375 Paulus, D. 41.3.14.1: „S ohledem na věc, která je odkázána, je na odkazovníka nahlíženo, jako že zaujímá 

stejnou pozici jako dědic, a to tak že je mu ku prospěchu čas během kterého držel zůstavitel.“ Překlad viz 

FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 194. 
376 Iust. Inst. 2.6.13: „Na základě reskriptu božského Severa a božského Antonia se započítává také držba 

prodávajícího a kupujícího.“ 
377 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 178. 
378 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 195. 
379 Ulpianus, D. 41.3.6: „V případě vydržení, se lhůta nepočítá od určitého okamžiku do určitého okamžiku, 

ale počítáme celý poslední den.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 195. 
380 Gai. Inst. 2.42: „Vydržení se pak u věcí movitých dovrší jedním rokem, naproti tomu u pozemků a budov 

dvěma léty. Tak bylo také stanoveno zákonem 12 desek.“ 
381 Gai. Inst. 2.57: „V naší době však již (to vydržení) lukrativní není. Neboť z podnětu Hadriana bylo přijato 

usnesení senátu, aby se taková vydržení odvolávala. A proto od toho, kdo věc vydržel, může dědic 

pozůstalostní žalobou vymáhat tu věc právě tak, jako kdyby vydržena nebyla.“ 
382 Gai. Inst. 2.61: „Usurecepce je dále povolena (tehdy), když „lid“ (tj. římský stát) prodá věc sobě 

zastavenou a tu věc drží sám (její) vlastník. V tom případě se však pozemek vydržuje ve dvou letech. A to je 

to, čemu se běžně říká usurecepce držby (z titulu) praediatury: neboť ten, kdo kupuje od „lidu“ (tj. od 

státu), nazývá se praediator.“ 
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předmětem kviritského vlastnictví, a to věci hmotné.383 Nebylo možné vydržet svobodné 

osoby a věci posvátné, zasvěcené384 a věci římského lidu.385 Gaius zdůrazňoval 

nemožnost vydržet osoby svobodné, zřejmě pro argument in contrario, že otroky vydržet 

lze. Předmětem vydržení musela být věc obchodovatelná (in commercio). 

Již Zákonem XII desek byla vyloučena možnost vydržet confinium, mezní pruh 

mezi pozemky. Taktéž bylo zakázáno vydržení provinčních pozemků.386 Speciální zákaz 

vydržení platil pro věci kradené a věci získané do držby násilně.387 Gaius ve svých 

Institucích vysvětluje, že zákaz vydržení kradených a násilně držených věcí platil  

i pro případného držitele v dobré víře, jelikož zákaz vydržení jmenovaných věcí váznul 

přímo na věci.388 Bylo však možné zhojit stav, kdy zloděj držel věc ve zlé víře. Pokud 

zloděj následně koupil ukradenou věc od jejího vlastníka, pak k ní nabyl vlastnictví 

a držel ji jako vlastní.389 

Krádeží se v římském právu rozuměla skoro každá dispozice s věcí bez vůle 

vlastníka, případy vydržení nemovitých věcí tak byly prakticky omezeny na minimum,390 

což také konstatuje Gaius v Institucích391 a uvádí případy, kdy je možné nabýt cizí věc. 

Je zřejmé, že krádeže se mohl dopustit jen ten, který k tomu měl úmysl. Bylo proto 

možné, aby za daných okolností byla „kradená“ věc vydržena. Je tomu například tak, 

když dědic prodal nebo daroval věc, kterou považoval za součást pozůstalosti, 

ale ta nepatřila zemřelému, jelikož mu byla půjčena, pronajata nebo dána do úschovy; 

 

383 Gaius, D. 41.1.43.1: „Je zřejmé, že nehmotné věci nelze nabýt na základě tradice či vydržení.“ Překlad 

viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 197. 
384 Gai. Inst. 2.48: „Je také jasné, že nelze vydržet osoby svobodné a věci posvátné a zasvěcené.“ 
385 Gaius, D. 41.3.9: „Předmětem vydržení jsou zejména hmotné věci, s výjimkou posvátných a svatých věcí, 

veřejných věcí římského lidu a obce a svobodných lidí. Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., 

s. 198. 
386 Gai. Inst. 2.46: „Rovněž provinční pozemky nejsou k vydržení způsobilé.“ 
387 Gai. Inst. 2.45: „Někdy však, byť i někdo drží cizí věc v sebelepší dobré víře, mu vydržení přece 

jen neprospívá, například tomu, kdo drží věc ukradenou anebo násilně do držby vzatou. Věc ukradenou 

zakazuje totiž vydržet zákon 12 desek, věc násilně do držby vzatou zákon Iulia a Plautia.“ 
388 Gai. Inst. 2.49: „Řekne-li se ovšem obecně, že vydržení věcí kradených a násilím držených zakázal zákon 

12 desek, nevztahuje se to na to, že nemůže vydržet sám zloděj či ten, kdo drží násilně (neboť tomu 

nepřísluší vydržení z důvodu jiného, a to proto, že drží ve zlé vůli): ale že právo na vydržení nemá ani 

žádný jiný (držitel), a to i kdyby od toho (zloděje či násilného držitele) koupil (věc) v dobré víře.“ 
389 Pomponius, D. 42.3.32.pr: „Pokud zloděj koupí ukradenou věc od jejího vlastníka a drží ji jako 

by mu byla předána (pro tradita), přestane ji držet jako kradenou a začne ji držet jako svou vlastní.“ 

Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 203. 
390 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 199. 
391 Gai. Inst. 2.50: „Proto při movitých věcech přísluší držiteli v dobré víře vydržení jen zřídkakdy: protože 

ten, kdo prodal a předal cizí věc, dopouští se krádeže (…).“  
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dále když se poživatel domníval, že dítě otrokyně, ke které mu přísluší právo požívací, 

je jeho, a proto jej prodal či daroval. 392  

Co se týče nemovitostí, byl přijat názor, že je nelze ukrást, proto je u nich vyloučeno 

vydržení pouze v případě, že byly do držby nabyty násilím.393 Vyloučeno bylo vydržení 

také když byly nemovitosti nabyty sice bez násilí, ale držitel věděl, že někomu patří, 

například u uvolněné držby z nedbalosti vlastníka, nebo když vlastník zemřel bez dědice, 

či byl dlouho nepřítomen. Následný převod této uvolněné držby již však nevylučoval, aby 

nový nabyvatel byl v dobré víře a nemovitost mohl vydržet.394 

Další podmínkou vydržení je dobrá víra. V římském právu spočívala dobrá víra 

v přesvědčení držitele, že svou držbou nepůsobí nikomu bezpráví, neznamenala tedy 

přesvědčení, že byl převod práva bezvadný. Dobrá víra je subjektivní podmínkou 

vydržení, je závislá na stavu vůle nabyvatele, avšak je posuzována dle objektivních 

hledisek, dle jejího projevu navenek.395 Dobrá víra, u které byl tedy držitel přesvědčen, 

že nikomu nepůsobí újmu, zahrnovala také přesvědčení, že držbu nabyl od oprávněné 

osoby.396 Vydržení tak mohlo osobě příslušet i u věcí, které jí nebyly předány 

od vlastníka, pokud byla v dobré víře, že jí je předává vlastník.397 Záleželo na přesvědčení 

nabyvatele držby, že je osoba oprávněná převést na něj držbu.398  

 

392 Gai. Inst. 2.50: „(…) Ale někdy to přece jen bývá jinak: neboť nedopouští se krádeže dědic, který 

by prodal či daroval nějakou věc, kterou pokládá za součást pozůstalosti, ač byla zemřelému půjčena, 

pronajata nebo dána do úschovy. Krádeže se nedopouští také ten, komu přísluší právo požívací k otrokyni 

a kdo v přesvědčení, že mu připadají i narozené děti, by je prodal či daroval. Neboť bez úmyslu ukrást, 

nelze krádež spáchat. Také jinými způsoby se může stát, že někdo na někoho převede cizí věc s tím 

účinkem, že nejde-li o věc kradenou, držitel ji vydrží.“ 
393 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 200. 
394 Gai. Inst. 2.51: „Také je možné, že někdo bez užití násilí nabude držbu cizího pozemku: 

buď že je uvolněna nedbalostí vlastníka, anebo proto, že vlastník by zemřel bez dědice, či že by byl 

po dlouhý čas nepřítomen. Převede-li (nabyvatel) tuto (držbu) na jiného, a ten ji v dobré víře přijme, může 

(nový) držitel (pozemek) vydržet. A ačkoli tedy ten, kdo uvolněnou držbu nabyl, ví, že pozemek je cizí, 

neškodí to přece nijak při vydržení držiteli v dobré víře, protože nebyl uznán názor těch (právníků), kteří 

soudili, že pozemek se může stát předmětem krádeže. 
395 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 207. 
396 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 177. 
397 Gai. Inst. 2.42: „Vydržení nám ostatně přísluší i u těch věcí, jež by nám byly předány od nevlastníka, 

ať již jsou ty věci mancipační nebo nemancipační, pokud je přijmeme v dobré víře, to je v přesvědčení, 

že ten, kdo je předává, je jejich vlastníkem.“ 
398 Modestinus, D. 50.16.109: „Za kupujícího v dobré víře je považován ten, kdo nevěděl, že věc je cizí nebo 

byl přesvědčen, že prodávající měl právo k prodeji, jako například právní zástupce nebo poručník.“ 

Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 208. 
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Byla stanovena zásada, že neznalost zákona neomlouvá a nemůže být ku prospěchu 

vydržení (to se vztahovalo například k zákazu darování mezi manžely), neznalost 

faktického stavu však byla omluvitelná a ku prospěchu vydržení.399 

Vydržení sloužilo ke zhojení formálních nedostatků převodu, při kterém 

si nabyvatel musel být vědom, že na něj kviritské vlastnictví nepřechází. Bylo tomu tak 

u mancipačních věci, které se musely převádět mancipací či injurecessí. Uplynutím 

vydržecí lhůty pak byl zhojen nedostatek formálního převodu a držitel nabyl kviritské 

vlastnictví tak, jako kdyby mu byla mancipační věc převedena mancipací či injurecessí.400 

V pramenech byla rovněž řešena situace, kdy nabyvatel kupuje více věcí, z nichž 

některé z nich nepatří převodci. Záleží potom na tom, zda nabyvatel ví, které konkrétně 

věci nepatří převodci. Pokud ne, nemohl být držitel v dobré víře, že držením věci nikomu 

neškodí.401  

Je třeba také určit okamžik posuzování dobré víry. Obecně platila zásada, 

že pozdější špatná víra neškodí (mala fides superveniens non nocet). Tato zásada byla 

za císaře Justiniána aplikována na všechny případy vydržení. V době klasické  

se při lukrativním (bezúplatném) převodu vyžadovalo, aby dobrá víra trvala po celou 

dobu. V době poklasické pak musela být dobrá víra splněna jen v okamžiku nabytí držby 

(initium possessionis).402 Pokud byla držba přetržena, musela být při jejím opětovném 

nabytí opět zkoumána dobrá víra, a to opět k okamžiku nového nabytí držby.403 Odlišné 

 

399 Pomponius, D. 22.6.4: „Neznalost zákona nemůže být ku prospěchu vydržení, zatímco neznalost faktické 

stavu ano.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 210. 
400 Gai, Inst. 2.41: „Neboť předám-li ti věc mancipační ani mancipací, ani injurecessí, ale pohou tradicí, 

stane se ta věc sice tvým majetkem, podle kviritského práva však zůstane má, (a to) až do té doby, než ji 

nabudeš vydržením. Protože naplní-li se jednou vydržecí lhůta, začne ti ta věc patřit s plnými právními 

účinky, to je být i „v tvém majetku“ i v kviritském vlastnictví právě tak, jako kdyby ti byla předána 

mancipací nebo injurecessí.“ 
401 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 211. 
402 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 211-212. 
403 Iulianus, D. 41.4.7.4: „Pokud někdo v dobré víře koupí pozemek patřící jinému a ztratí jeho držbu, 

a poté, když ji znovu nabyde, zjistí, že patřila jinému, nemůže jej vydržet, protože kauza počátku druhé 

držby je defektní. Není to stejné, jako když v okamžiku koupě věří, že pozemek patří prodávajícímu, ale 

když je předán, zjistí, že patří někomu jinému; protože když jednou byla držba ztracena, musí být brán 

znovu v potaz začátek opětovně nabyté držby. Proto, pokud se otrok navrátí v okamžiku, kdy kupující 

věděl, že patří jinému, vydržení nepřichází v úvahu; dokonce, i když předtím, než ho prodal, byl v takové 

pozici, že jej mohl nabýt vydržením. Stejné pravidlo se použije, když byl někdo vypuzen z pozemku a vědíc, 

že patří jinému, získá novou její držbu pomocí interdiktu.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., 

s. 211. 
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pravidlo platilo v případě dědice, ten mohl nabýt věc vydržením, i pokud věděl, že věc 

nepatřila zemřelému a zemřelý ji koupil v dobré víře.404  

Poslední podmínkou vydržení byl titul. Titul neboli také iusta causa je požadavek, 

aby držba, která má vést k vydržení, měla určitý důvod (kauzu), který ji měl zdůvodnit.405 

Na základě nabývacího titulu je rozlišováno několik druhů vydržení.406 Řádné kauzy pro 

vydržení se do značné míry shodovaly s kauzami pro tradici, kterými byly například 

koupě a prodej, darování, zřízení věna, smír či zaplacení dluhu. Kauzy vydržení však byly 

rozšířeny například o držbu získanou odkazem, adjudikací, okupací opuštěné věci, 

nabytím držby otroka na základě odpovědnosti za škodu jím způsobenou (noxae deditio) 

či řadou jiných případů, kdy byla držba získána za podobných okolností, které byly 

označovány výrazem „pro suo“.407 

Titulus iustus, nebo také iusta cause osucapionis, tedy právní jednání, na kterém 

se kauza zakládala, muselo být platné a hotové, tedy dokončené, avšak s určitou 

překážkou, která bránila převodu vlastnictví.408 

Římské právo vyžadovalo, aby byl titul objektivně platný (titulus verus), putativní 

titul se obecně nepřipouštěl,409 jak se dočteme v Justiniánských Institucích.410 

V Digestech je však vyjádřený i názor opačný, avšak za podmínky, že existuje 

spravedlivý důvod pro mylné přesvědčení držitele, který se mohl zakládat na tom, 

že držitel nabyl držbu prostřednictvím jiného, jež mu tvrdil, že se zakládá na platném 

právním titulu.411 Případ uvedený v Digestech je tak spíše výjimkou z uvedeného 

pravidla, které je úzce spojeno s požadavkem dobré víry držitele. S tím souvisí 

i omluvitelný omyl, které římské právo znalo. Při splnění ostatních podmínek bylo možné 

věc drženou na základě omluvitelného omylu v dobré víře vydržet. Z Digest 

 

404 Paulus, D. 41.4.2.19: „Pokud zemřelý koupil věc v dobré víře, může být nabyta vydržením, ač dědic 

ví, že patřila někomu jinému…“ Překlad viz Fruthová, op. cit., s. 213 
405 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 176. 
406 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 214. 
407 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 176, REBRO / BLAHO, op. cit. s. 278. 
408 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 215. 
409 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 215. 
410 Iust. Inst. 2.6.11: „Chybná domněnka o neexistujícím právním důvodu nevede k vydržení. Například 

jestliže někdo drží v domnění, že věc koupil, nebo pokud někdo drží na základě domnělého darování i když 

k darování nedošlo.“ 
411 Africanus, D. 41.4.11: „Obvykle se říká, že kdo si myslí, že něco koupil, ale nebylo tomu tak, nemůže 

to nabýt z titulu koupě vydržením, ale to je pravda jen pokud mylné přesvědčení kupujícího nemá 

spravedlivý důvod. Proto pokud otrok nebo zmocněnec, kterému bylo nařízeno něco koupit, přesvědčil 

svého pána o tom, že tak učinil a předal mu takovou věc, vydržení se uplatní.“ překlad viz FRUTHOVÁ 

/ NOVÁK, op. cit., s. 216. 
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se dozvídáme, že k vydržení mohlo dojít například pokud šlo o držbu předmětu, o kterém 

měl držitel za to, že jej nabyl jeho otrok, ačkoliv k tomu ve skutečnosti nedošlo.412 

 

2.6.1.3 Vydržení v době poklasické  

Od konce doby klasické se začala vyvíjet nová forma vydržení, tzv. praescriptio 

longi temporis. Preskripční vydržení (praescriptio longi temporis) bylo zavedeno 

prostřednictvím magisterských ediktů, které bývaly přijímány v důsledku mezery 

v právní úpravě způsobené zásadou personality práva, která vylučovala užití civilních 

institutů (usucapio) cizinci.413 

Praescriptio longi temporis bylo vystavěno na analogii k institutu promlčení, 

jakožto procesní institut, kterým mohl držitel namítat, že reivindikační žaloba či jiná actio 

in rem původního vlastníka je již promlčena.414 Praescriptio longi temporis se primárně 

týkalo provinčních pozemků. Až později se rozšířil objem věcí způsobilých vydržení, 

ale nebylo možné vydržet věci císařovy a věci patřící nezletilcům.415 

U praescriptio longi temporis byla vydržecí lhůta podstatně vyšší než u civilního 

vydržení (usucapio), pro movité věci činila tři roky, u nemovitostí pak bylo rozlišováno, 

zda vydržitel i vlastník měli bydliště v téže obci, pak se jednalo o vydržení 

inter praesentes a vydržecí doba činila deset let, či byl jejich domicil v různých obcích, 

pak se jednalo o vydržení inter absentes a vydržecí doba činila dvacet let.416 

Praescriptio longi temporis postupem času nepředstavovala pouze ochranu proti 

věcné žalobě, ale byla na jejím základě udílena věcná žaloba (actio in rem) o vydání věci, 

která působila i proti dřívějšímu vlastníkovi. Praescriptio longi temporis se tak stalo, 

co do povahy, vydržením práva vlastnického, ne však kviritského.417 

 

412 Neratius, D. 41.10.5.1: „Osoba může vydržením nabývat věc, kterou má v držbě, pokud se domnívá, 

že jí patří; i když je toto mínění nesprávné. To ale znamená, že možný omyl strany, která věc drží, nebrání 

jejímu právu na vydržení; například, pokud držím nějaký předmět, protože se nesprávně domnívám, 

že můj otrok, nebo otrok někoho, po kom jsem dědil, jej koupil, je nevědomost o jednání někoho jiného 

omluvitelným omylem.“ Překlad viz FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 217. 
413 BĚLOVSKÝ, P. Usucapio: vydržení v římském právu. Praha: Auditorium, 2018, s. 35. 
414 BĚLOVSKÝ, P. Usucapio: vydržení v římském právu, op. cit., s. 36. 
415 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 218-220. 
416 BĚLOVSKÝ, P. Usucapio: vydržení v římském právu, op. cit., s. 39. 
417 HEYROVSKÝ / SOMMER / VÁŽNÝ. Dějiny a systém soukromého práva římského. 1. díl, op. cit., 

s. 234. 
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Roku 212 n. l. udělil císař Caracalla tzv. Constitutio Antoniniana římské občanství 

všem svobodným lidem v říši,418 byly tak stírány rozdíly mezi Římany, Latiny 

a peregriny, tedy i praescriptio longi temporis jako prostředek chránící primárně cizince 

ztrácel na významu. 

 

2.6.1.4 Vydržení za císaře Justiniána  

Císař Justinián provedl významné reformy institutu vydržení, které značně 

přiblížily tento institut tomu, jak jej známe dnes. 

Praescriptio longissimi temporis, tedy mimořádné vydržení, povýšil císař Justinián 

jako první v roce 528 na úroveň skutečného vydržení, když k dříve pouhé námitce 

dlouhodobého držitele přidal právo žalovat toho, kdo mu držbu odebral.419 Na základě 

mimořádného vydržení bylo možné i bez titulu vydržet věci jinak z vydržení 

vyloučené,420 a to za podmínky vydržecí doby třiceti let, popř. čtyřiceti let (proti kostelům 

a nadacím), to vše za podmínky držitelovi dobré víry v době nabytí držby.421 

Dále Justinián ve své konstituci z roku 531 sloučil usucapio a praescriptio longi 

temporis, přičemž zavedl dle dnešní terminologie řádné vydržení, které bylo jednotné. 

Označení usucapio a praescriptio longi temporis se však používalo i nadále, vycházelo 

se přitom ze zavedené praxe Východořímské říše, kdy usucapio se používalo pro věci 

movité, a praescriptio longi temporis pro věci nemovité.422 K vydržení movitých věcí 

byla potřebná tříletá vydržecí doba, pro nemovitosti bylo možné je vydržet mezi 

přítomnými po deseti letech, mezi nepřítomnými po dvaceti letech. Uvedený vývoj byl 

popsán v Justiniánských Institucích.423 Dle Institucí bylo možné nabýt vlastnické právo 

vydržením nejen v Itálii, ale v každé zemi, která byla podřízena moci císaře, za podmínky 

existence právem uznaného důvodu nabytí držby.424 

 

  

 

418 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 58. 
419 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 223, BĚLOVSKÝ, op. cit., s. 44. 
420 BĚLOVSKÝ, P. Usucapio: vydržení v římském právu, op. cit., s. 44-45. 
421 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 179. 
422 FRUTHOVÁ / NOVÁK, op. cit., s. 221. 
423 Iust. Inst. 2.6.pr. 
424 Iust. Inst. 2.6.pr (in fine). 
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2.6.2 Vydržení dle občanského zákoníku 

Právní úprava vydržení se v občanském zákoníku nachází v části třetí, tedy v části 

upravující absolutní majetková práva, která je možné vynutit vůči všem (erga omnes). 

V této části taktéž nalezneme úpravu držby vlastnického práva, která je v občanském 

zákoníku upravena odlišným způsobem, než tomu bylo v právu římském. Držba 

vlastnického práva vychází ze sloučení dvou klasických institutů, držby věci a držby 

práva. Římské právo znalo držbu věci, přičemž dle klasické římské jurisprudence mohly 

být předmětem držby jen věci hmotné.425 Pokud mělo být předmětem držby právo, hovoří 

prameny o „jakoby držbě“ (quasi possessio). Vlastnické právo nemohlo být v římském 

právu předmětem držby, a proto ani vydržení.426 Občanský zákoník však přichází 

s odlišnou konstrukcí, kdy drženo může být kromě věci i právo, a to takové, jehož povaha 

to připouští, které lze právním jednáním převést a které připouští trvalý nebo opakovaný 

výkon.427 Předmětem vydržení mohou být i jiná práva než právo vlastnické, a to práva 

věcná, jako například služebnosti,428 či právo stavby.429  

Občanský zákoník rozlišuje mezi vydržením řádným a mimořádným. Účelem 

institutu vydržení není nucené zbavení vlastnického práva původního vlastníka, 

ale uvedení dlouhodobého faktického stavu ve stav právní, resp. do souladu se stavem 

právním, jak ve své judikatuře zdůrazňují Nejvyšší soud ČR i Ústavní soud ČR.430 

 

2.6.2.1 Řádné vydržení 

Nabytí vlastnického práva řádným vydržením je upraveno v ustanovení 

§ 1089 odst. 1 OZ 2012, resp. § 1090 OZ 2012 a násl. Jedná se o originární způsob nabytí 

vlastnického práva, který vyžaduje platný právní titul. Je stanoveno, že vlastnické právo, 

které drží poctivý držitel po určenou dobu, držitel vydrží a věc nabyde do svého 

vlastnictví.431 Držba věci (v širokém smyslu) musí trvat po celou vydržecí dobu. Věc musí 

 

425 Paulus, D. 41.2.3.pr. 
426 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 149-150. 
427 § 988 odst. 1 OZ 2012. 
428 § 1260 OZ 2012. 
429 § 1243 OZ 2012. 
430 Viz např. Usnesení Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 360/06, ze dne 14. 11. 2006, Rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1646/2018, ze dne 30. 5. 2018.  
431 § 1089 odst. 1 OZ 2012: „Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude 

věc do vlastnictví.“ 
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být držena poctivým držitelem, tj. takovým, který smí v mezích právního řádu věc držet 

a užívat ji, dokonce ji i zničit, nebo s ní i jinak nakládat, aniž by z toho byl někomu 

odpovědný.432 Nepoctivost předchůdce pak nebrání poctivému nástupci, aby sám nepočal 

držet v dobré víře.433  

Výše uvedené však platí pro vydržení obecně, pro řádné vydržení je navíc třeba 

posuzovat pravost držby a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačoval 

ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo pokud by bylo zřízeno 

oprávněnou osobou.434 Dále se vyžaduje nepřerušená držba trvající po určitý čas.435 

K řádnému vydržení je tedy třeba naplnit poctivost držby, pravost držby, právní důvod, 

který by postačil ke vzniku vlastnického práva, vydržecí dobu a způsobilý předmět držby.   

Držba vlastnického práva začíná od okamžiku, kdy osoba držbu nabyde. Držbu 

lze nabýt bezprostředně, kdy se jí držitel ujme svou mocí (aprehenze), nebo odvozeně tím 

způsobem, že dosavadní držitel převede svou držbu na nového držitele, nebo se nový 

držitel ujme držby jakožto právní nástupce dosavadního držitele. Bezprostředně nabývá 

držitel držbu v rozsahu, v jakém se jí skutečně ujal. Odvozeně pak nabývá v rozsahu, 

v jakém na něj byla převedena (s omezením rozsahu dosavadního držitele).436  

V občanském zákoníku je zakotvena presumpce řádnosti, poctivosti a pravosti 

držby,437 na základě čehož břemeno opačného tvrzení nese ten, kdo držbu napadá.438 

Základní význam pro řádné vydržení má existence právního titulu držby, tedy 

to, že je držba řádná.439 Řádná držba je obecně taková, která se zakládá na platném 

právním důvodu.440 Pro účely vydržení se však nemá jednat o řádnou držbu ve smyslu 

ustanovení § 990 OZ 2012,441 ale o držbu získanou na základě takového právního důvodu, 

který by postačoval vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo kdyby 

bylo zřízeno oprávněnou osobou. Vady titulu jsou pak zhojeny právě vydržením. 

 

432 § 996 odst. 1 OZ 2012. 
433 § 1089 odst. 2 OZ 2012. 
434 § 1090 OZ 2012. 
435 § 1091 OZ 2012. 
436 § 990 OZ 2012. 
437 § 994 OZ 2012. 
438 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 33. 
439 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 245. 
440 § 991 OZ 2012. 
441 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. op. cit., s. 469. 



78 

Současně musí jít o držbu pravou, tedy takovou, které se držitel nezmocnil 

svémocně, potajmu či lstí. O držbu pravou také nejde, pokud držitel usiluje proměnit 

v trvalé právo to, co mu bylo svěřeno jen výprosou.442 Ani právní nástupce toho, kdo držel 

nepravou držbou, nemůže vydržet.443 

Držba poctivá je taková, která zahrnuje subjektivní přesvědčení držitele o tom, 

že mu náleží právo, které vykonává. Takové přesvědčení může nejspíše vyplývat 

z některého běžného nabývacího titulu (koupě, darování, směny či dědické posloupnosti) 

či z titulů originárního nabývání, například ze smísení či přivlastnění.444 Nepoctivý držitel 

je ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zřejmé, že vykonává právo, které mu 

nepatří.445 Držba musí být poctivá po celou dobu vydržecí doby, platí zásada, že následná 

zlá víra škodí (mala fides superveniens nocet).446 

K řádnému vydržení je potřebná nerušená držba trvající u movitých věcí tři roky, 

u nemovitých deset let.447 Do vydržecí doby je možné započíst i dobu řádné a poctivé 

držby předchůdce držitele.448 Pokud není držba vykonávána déle než jeden rok, dojde 

k jejímu přerušení.449 K narušení běhu vydržecí doby dojde i v důsledku toho, že držitel 

musí mít zákonného zástupce či opatrovníka. Po dobu, kdy tohoto zástupce nemá, nemůže 

se započíst nová vydržecí doba. Vydržecí doba, která již byla započata před vznikem 

potřeby mít zástupce neskončí dříve, než uplyne jeden rok po odpadnutí překážky.450 

Poctivému držitel se započítá doba předchůdce, po kterou poctivě držel, pokud 

se jeho držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku práva.  

U mimořádného vydržení se nástupci započítá vydržecí doba poctivého předchůdce 

bez požadavku na titul.451 

 

442 § 993 OZ 2012. 
443 § 1090 odst. 2 OZ 2012. 
444 ŠTĚTINOVÁ, V. Vydržení v římském právu a dnes. In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) Soudobé reflexe 

římského práva: římské právo v moderních kodifikacích. op. cit., s. 122. 
445 § 992 odst. 1 OZ 2012. 
446 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III, op. cit., s. 247. 
447 § 1091 OZ 2012. 
448 § 1092 OZ 2012. 
449 § 1093 OZ 2012. 
450 § 1094 OZ 2012. 
451 § 1096 OZ 2012. 
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Vydržecí doba neběží, tedy je zastavena, ani nezačne běžet mezi manžely, dokud 

manželství trvá. Obdobně to platí i pro osoby žijící ve společné domácnosti, zákonného 

zástupce a zastoupeného, opatrovníka a opatrovance i pro poručníka a poručence.452 

Občanský zákoník obsahuje také zákaz vydržení mezi určitými osobami, a to mezi 

zákonným zástupcem a zastoupeným, opatrovníkem a opatrovancem a poručníkem 

a poručencem.453  

K vydržení jsou způsobilé věci (a tedy i práva) obchodovatelné, a contrario jsou 

vyloučeny ty neobchodovatelné, a to ve smyslu čl. 11 odst. 2 Listiny, které mohou být 

pouze ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob.454 Způsobilé k vydržení 

jsou především věci hmotné, u těch nehmotných je vydržení možné, pokud to zákon 

připouští, například právo stavby, či služebnosti.455 Dle judikatury je možné vydržet 

i obchodní podíl či členský podíl v bytovém družstvu.456 Vydržení je obecně vyloučeno 

tam, kde se vlastnictví nabývá originárně jinak než vydržením.457 

Navzdory tomu, že předmětem vydržení mohly být v římském právu pouze věci 

hmotné, nikoliv tedy práva, jak je tomu v dnešní úpravě, se současná právní úprava 

té římskoprávní podobá. Poctivost či nepoctivost držby závisí na vydržecím titulu, není 

tedy odvozena od dosavadního držitele. Římské prameny užívaly pojmů držba v dobré 

či zlé víře (possessio bona fide či mala fide), které lze ztotožnit s dnešními pojmy 

poctivého a nepoctivého držitele.458 Římské právo taktéž požadovalo pravou držbu, resp. 

vylučovalo vydržení věcí nabytých násilím, lstí či výprosou. Rovněž byl pro římské právo 

podstatný titul, ačkoliv mu nebyla věnována taková pozornost.459 Římské právo taktéž 

znalo překážky vydržení a započtení vydržecí doby. 

Na rozdíl od dnešní právní úpravy římské právo nespojovalo negativní následky 

s pozdější zlou vírou držitele, poctivost byla posuzována k okamžiku nabytí držby 

 

452 § 1098 OZ 2012. 
453 § 1097 OZ 2012. 
454 čl. 11 odst. 2 LZPS. 
455 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, op. cit, s. 315. 
456 Viz např. Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Odo 1216/2005, ze dne 29. 8. 2007 (RC 50/2008), 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 1989/2011, ze dne 10. 5. 2012. 
457 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, op. cit, s.322. 
458 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 150. 
459 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 151. 
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(mala fides superveniens non nocet), a s nevykonáváním držby nespojovala její zánik 

s ohledem na běh vydržecí doby. 

 

2.6.2.2 Mimořádné vydržení 

Mimořádné vydržení je upraveno v ustanovení § 1095 OZ 2012. Je stanoveno, 

že pro mimořádné vydržení je zapotřebí dvojnásobně dlouhá vydržecí doba oproti 

řádnému.460 Tedy vydržecí doba šest let u movitých věcí a dvacet let u věcí nemovitých. 

Dle přechodných ustanovení se do stanovené vydržecí doby započte i doba, po kterou měl 

držitel, případně jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí 

účinnosti občanského zákoníku. Započtení však není neomezené, resp. vydržecí doba 

neměla skončil dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti občanského 

zákoníku v případě věci movité a pěti let v případě věci nemovité.461  

Oproti řádnému vydržení držitel nemusí prokázat právní důvod, na kterém se jeho 

držba zakládá. Je však vyloučeno, aby držitel vydržel, pokud se mu prokáže nepoctivý 

úmysl, což znamená, že držiteli nesmí mu být z okolností celé věci zřejmé, že vykonává 

právo, které mu nenáleží,462 nebo například nabýt držbu zjevnou lstí. Nepoctivost držitele 

dokazuje ten, kdo vydržení brání a nepoctivost držitele tvrdí. 

Obdobným způsobem bylo mimořádné vydržení upraveno i v ABGB: 

 „Kdo opírá vydržení o dobu třiceti nebo čtyřicetiletou, nepotřebuje udávati 

pořádný právní důvod. Vůči němu prokázaná nepoctivost držení vylučuje však vydržení 

i v této delší době.“463 

Dle ABGB postačovalo k mimořádnému vydržení bezelstné držení, které 

se předpokládalo a důkaz opaku musel prokázat ten, kdo se vydržení bránil.464  

Bezelstnosti držitele bránila například výprosa. Bezelstnost musela trvat po celou dobu 

nutnou k vydržení.465 

 

460 § 1095 OZ 2012 
461 § 3066 OZ 2012 
462 § 992 odst. 2 věta druhá OZ 2012, Usnesení Ústavního soudu ČR, II. ÚS 2142/14, ze dne 23. 9. 2014. 
463 § 1477 ABGB  
464 SEDLÁČEK, J. / SPÁČIL, J (ed.) Vlastnické právo, op. cit., s. 371. 
465 Viz např. Vážný 6818/27: „Držba výprosou (prekaristická) předpokládá, že držel-li věc někdo jen jako 

výprosu, nemohl ji vydržeti.“ (SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 

Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2013, s. 33). 



81 

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že institut mimořádného vydržení 

v platném právu citelně chyběl. Institut má dopadat na případy, kdy má u sebe věc osoba, 

která není schopna říci, od koho ji nabyla, nebo pro případy, kdy věc osoba nabyla 

s úmyslem nabýt k ní vlastnické právo, ale převodcem byl neoprávněný držitel. 

Mimořádné vydržení má poskytnout ochranu faktickým stavům, které jsou sice sporné 

či pochybné, ale tvrzené nebo domnělé vlastnictví trvá značně dlouhou dobu. Příkladmo 

důvodová zpráva uvádí, že může jít o situace, kdy byl převeden pozemek s chybně 

stanovenou výměrou, než je ta skutečná, či pozemek chybně označený parcelním číslem, 

na základě čehož nabyvatel v dobré víře drží něco jiného, než pro co mu svědčí vlastnický 

titul.466 

Nelze s jistotou říci, na jaké případy bude uvedená úprava aplikovatelná, jelikož 

judikatura k občanskému zákoníku ještě není natolik rozvinutá. Ačkoliv za účinnosti 

občanského zákoníku z roku 1950 a 1964 nebyl institut mimořádného vydržení zakotven, 

byla soudy poskytována ochrana faktické držbě, která trvala nerušeně po dlouhou dobu. 

Za takovou dlouhodobou držbu označovaly soudy držbu trvající nerušeně nejprve 50 let, 

později i nejméně 35 let. Je uváděno, že takto dlouhá držba nasvědčuje dobré víře 

držitele, jelikož při obvyklé péči by již skutečný vlastník věci bezesporu přistoupil 

k řešení vztahu k věci, pokud by sám měl již dříve za to, že držitel užívá pozemek v jeho 

vlastnictví. 467 

Mimořádné vydržení vychází z římskoprávního institutu praescriptio longissimi 

temporis, který byl zaveden císařem Justiniánem.468 Institut mimořádného vydržení 

se v římském právu vyvinul z důvodu ochrany velmi dlouho trvajícího faktického stavu, 

ačkoliv ten neodpovídal stavu právnímu. V klasickém římském právu byly vyloučeny 

z vydržení věci kradené. Jejich dlouhodobá držba nevlastníkem způsobovala trvalou 

nejistotu ohledně věcněprávních účinků nakládání s nimi. Justiniánovým rozhodnutím 

byla ovšem poskytnuta ochrana i držbám, které byly nabyty bez titulu, tedy byla držiteli 

 

466 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. op. cit., s. 470. 
467 Viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 2520/2011, ze dne 28. 11. 2012, rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1646/2018, ze dne 30. 5. 2018. 
468 Cod. 7.39.8.pr: „Pokud někdo měl v držbě věc, kterou nabyl v dobré víře skrze prodej, darování nebo 

z důvodu jiné smlouvy, po dobu deseti nebo dvaceti let, a získal proti vlastníkovi nebo zástavnímu věřiteli 

námitku vydržení z dlouhého času a následně svou držbu ztratí vlivem náhody, nařizujeme, aby mohl 

použít žalobu k navrácení této věci.“ Překlad viz SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., 

s. 155. 
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dána možnost vydržet i věci jinak z vydržení vyloučené.469 Současná právní úprava 

mimořádného vydržení je tak s delší požadovanou vydržecí dobou a držbou, která 

se nezakládá na právním titulu, velmi podobná té římskoprávní. 

 

  

 

469 BĚLOVSKÝ, P. Usucapio: vydržení v římském právu, op. cit., s. 44-45, HEYROVSKÝ, L. Dějiny 

a systém soukromého práva římského. 4. opr. vyd., op. cit., s. 371. 
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2.7 Nabytí vlastnictví od neoprávněného 

Nabytí od neoprávněného je jedním ze specifických způsobů nabytí vlastnictví. 

V římském právu platila zásada, že nikdo nemůže převést na druhého více práv, než sám 

má (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet).470 Tedy rozsah práv 

nabyvatele se odvozuje od předchůdce, převodce práv. Zásada ovšem neplatila 

bez výjimky. Bylo možné, že i ten, kdo nebyl vlastníkem, mohl jinému zajistit vlastnictví, 

a to například při prodeji zástavy zástavním věřitelem.471 Praetorským právem byly také 

chráněny převody, které nesplňovaly předepsanou formu. Nejčastěji při obchodování 

došlo k převodu věci mancipační tradicí, ačkoliv se vyžadovala mancipace či injurecesse. 

Praetor pak dal ochranu pomocí fikce vydržení tomu, kdo věc poctivě nabyl a mohl 

ji později i vydržet.472  

Současná právní úprava taktéž upravuje specifické případy, kdy se vlastníkem věci 

stane ten, který ji nabyl od neoprávněného. Úprava nabytí vlastnického práva 

od neoprávněného je zařazena do zvláštního pododdílu, jelikož nejde o derivativní převod 

vlastnického práva, avšak o převod originární, jelikož není odvozen od postavení 

předchozího vlastníka či držitele.473  

Kořeny aktuální právní úpravy lze hledat v ustanovení § 367 ABGB, kde byl 

upraven taxativní výčet situací, kdy mohla osoba nabýt od neoprávněného.474 ABGB 

taktéž obsahoval výše uvedenou římskou zásadu, že nikdo nemůže postoupit více práv, 

než sám má.475  

Občanský zákoník stanoví, že se vlastníkem věci, která není zapsaná ve veřejném 

seznam, stane ten, kdo ji získal a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře, že druhá 

strana je oprávněna na něj vlastnické právo převést na základě řádného titulu. To však 

za podmínky, že k nabytí došlo v zákonem taxativně stanovených případech, 

 

470 Paulus, D. 5.3.38.pr. 
471 Ulpainus, D. 41.1.46: „Není nic nového na tom, že ten, kdo není vlastníkem, může jinému zajistit 

vlastnictví. Neboť zástavní věřitel při prodeji zástavy vlastnický titul převede, ačkoli sám ho nemá.“ 

Překlad viz SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 167. 
472 Ulpainus, D. 6.2.1.pr. 
473 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. op. cit., s. 480. 
474 § 367 ABGB: „Vlastnická žaloba nemůže se vznésti na poctivého držitele věci movité, dokáže-li, že této 

věci nabyl buď ve veřejné dražbě nebo od živnostníka k tomuto obchodu oprávněného a nebo za plat od 

toho, komu ji žalobce sám k užívání, k uschování nebo v kterémkoli jiném úmyslu svěřil. V těchto 

případech nabývají poctiví držitelé vlastnictví a předešlý vlastník má právo na náhradu škody jen vůči 

těm, kdož jsou mu za to zodpovědni.“ 
475 § 442 ABGB: „(...) Vůbec nemůže nikdo jinému více práva postoupiti, nežli má sám.“ 
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a to ve veřejné dražbě; od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného 

obchodního styku; za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil; od neoprávněného 

dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno; při obchodu s investičním nástrojem, 

cenným papírem nebo listinou vystavenými na doručitele, nebo při obchodu na komoditní 

burze.476  

Speciální úprava pak platí pro použité movité věci nabyté za úplatu v dobré víře 

od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku 

obchoduje s takovými věcmi. Pokud původní vlastník prokáže, že pozbyl věc ztrátou, 

či mu byla odňata svémocně, je ten, kdo ji získal (v ustanovení není zmíněno, že by  

k ní nabyl vlastnické právo), povinen mu ji vydat. Od ztráty nebo odnětí věci však nesmí 

uplynout více než tři roky.477 Nemusí tedy prokazovat jakoukoliv víru vlastníka, který 

nabyl věc od neoprávněného. Není ovšem jasné, co se stane po třech letech s vlastnickým 

právem původního vlastníka, když je v ustanovení § 614 OZ 2012 stanoveno, 

že vlastnické právo se nepromlčuje.478 Mohli bychom však pravděpodobně dospět 

výkladem k závěru, že po třech letech se má za to, že jde o věc opuštěnou, jelikož  

k ní vlastník nevykonává vlastnické právo.479 Zmíněné problémy zřejmě vyjasní 

až judikatura. 

Ustanovení § 1111 OZ 2012 stanoví obecnou úpravu nabytí vlastnictví 

od neoprávněného, která se dotýká případů jiných, nevyjmenovaných v předchozích 

ustanoveních. Platí pro ně odlišné pravidlo, kdy získal-li někdo movitou věc, stane se 

jejím vlastníkem, jen pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické 

právo k věci. Je tedy na nabyvateli, aby prokázal svou dobrou víru. Dobrou víru nemůže 

prokázat, pokud původní vlastník prokáže, že pozbyl věc ztrátou nebo činem povahy 

úmyslného trestného činu.480 Dle důvodové zprávy by se mohlo jednat o případě koupě 

movité věci od podnikatele mimo běžný obchodní styk.481 

 

476 § 1109 OZ 2012. 
477 § 1110 OZ 2012. 
478 § 614 OZ 2012. 
479 § 1050 odst. 1 OZ 2012. 
480 § 1111 OZ 2012: „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.“ 
481 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. op. cit., s. 481. 
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Pokud dojde k dalšímu převodu vlastnického práva ve prospěch osoby, která 

ví, že vlastnické právo převodce k věci bylo nabyto od neoprávněného, nemůže 

se dovolat dobré víry převodce, tedy práva svého předchůdce a nestane se tak vlastníkem 

věci.482 Otázkou pak je, kdo je vlastníkem věci. Lze mít za to, že pokud osoba, která 

získala věc od neoprávněného, dalším převodem právo k ní pozbyla, avšak současně ho 

nenabyla další osoba, (jelikož věděla o předchozím neoprávněném nabytí), vlastnické 

právo k věci se může díky elasticitě vlastnického práva vrátit původnímu vlastníkovi 

věci. 

Uvedená pravidla se neužijí v zákonem stanovených případech, například pokud 

jde o věci nabyté ve veřejné dražbě, v dražbě při výkonu rozhodnutí nebo při provádění 

exekuce prodejem movitých věcí.483 

Také římské právo poskytovalo ochranu nabytí vlastnictví od neoprávněno pouze 

ve stanovených případech. Možnou paralelu lze nalézt v nabytí při obchodní činnosti 

(při které mohlo dojít k nabytí mancipační věci tradicí) a následné ochraně nabyvatele 

věci. 

  

 

482 § 1112 OZ 2012: „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.“ 
483 § 1113 OZ 2012: „Ustanovení § 1110 až 1112 se nepoužijí, pokud se jedná o investiční nástroj, cenný 

papír nebo listinu vystavené na doručitele nebo o věci nabyté ve veřejné dražbě, v dražbě při výkonu 

rozhodnutí nebo při provádění exekuce prodejem movitých věcí nebo o věci nabyté při obchodu 

na komoditní burze.“ 

file://///Users/terezakadlecova/Documents/prf/diplomová%20práce/ASPI%25253A/89/2012%20Sb.%2525231110-1112
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3 Derivativní způsoby nabývání vlastnictví  

Derivativní způsob nabytí vlastnictví je takový, kdy osoba odvozuje nabytí práva 

od svého předchůdce. Římské právo je založeno na dvojfázovém modelu smluvního 

převodu vlastnictví. První fází je obligační, spočívající v perfekci smlouvy, jejímž 

předmětem je založení povinnosti převodu vlastnictví na nabyvatele, ve druhé fázi, 

té věcněprávní, pak dochází k převodu věci separátním právním jednáním. Obě fáze 

se posuzují samostatně.484  

Občanský zákoník se od výše uvedeného modelu odchýlil, když stanoví, 

že vlastnické právo se převádí již samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, pokud 

není ujednáno odlišně nebo nestanoví jinak zákon. Pokud tedy není stanoveno jinak, stává 

se nabyvatel vlastníkem věci již k okamžiku účinnosti smlouvy, čímž odpadá druhá 

věcněprávní fáze, tedy předání věci s právními důsledky, ale nastává jen pouhé faktické 

předání věci vlastníkovi.485 Jedná se o převod označovaný jako „solo consensu“. 

 

3.1 Mancipace a injurecesse 

Mancipace neboli obrazný prodej (mancipatio), prošla dlouhým historickým 

vývojem. Než byly zavedeny ražené peníze, byla mancipace reálnou trhovou smlouvou. 

Kupec při převodu měnil věc za hotové platidlo (odváženou měď). Při odvážení 

byl přítomný nestranný vážný (libripens), který zabezpečoval správné odvážení. 

Po zavedení ražených peněz se pak mancipace stala obrazným trhem, který byl prováděný 

mezi převodce a nabyvatelem za přítomnosti pěti svědků a vážného.486 

O průběhu mancipace se dozvídáme již z prvního dílu Gaiových Institucích. 

Dle Gaia se jedná o jakýsi obrazný prodej, který je přístupný pouze římským občanům, 

kdy za přítomnosti pěti svědků, dospělých římských občanů, a vážného (libripens), který 

drží bronzové váhy, drží ten, který mancipací nabývá v ruce kousek bronzu a praví: 

 

484 BĚLOVSKÝ, P. Některá specifika derivativního nabývání vlastnictví v římském a novodobém právu. 

In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) Soudobé reflexe římského práva: římské právo v moderních kodifikacích, 

op. cit., s. 57. 
485 § 1099 OZ 2012: „Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou 

k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.“ 
486 BALÍK, S. BALÍK, S. ml. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010, s. 152. 
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„JÁ PRAVÍM, ŽE TENTO OTROK JE PODLE KVIRITSKÉHO PRÁVA MŮJ 

A TEN BUDIŽ MNOU KOUPEN POMOCÍ TOHOTO BRONZU A BRONZOVÉ 

VÁHY.“487 

Poté kouskem bronzu udeří o váhy a předá kousek bronzu obrazně jako trhovou 

cenu tomu, od koho mancipací nabývá.488 Mancipací byli převáděni například otroci, 

zvířata jako skot, koně, mezci, osli, a dále pozemky, a to jak městské, tak venkovské ležící 

v Itálii.489 Kromě pozemků, které mohly být mancipovány i v nepřítomnosti, bylo třeba, 

aby osoba, která mancipací nabývá, uchopila věc, kterou nabývala. Z toho vychází 

označení mancipace, jakožto uchopit rukou (manu capitur).490 

O injurecessi je pojednáno v díle druhém Gaiových Institucí. Injurecesse byla 

prováděna před magistrátem národa římského, například před praetorem. Ten, kdo 

nabýval uchopil věc a řekl: 

„JÁ PROHLAŠUJI, ŽE PODLE KVIRITSKÉHO PRÁVA JE TENTO OTROK 

MŮJ!“491 

Po tomto prohlášení se praetor dotázal toho, kdo věc převáděl, zda proti převodu 

něco namítá. Když dotyčný řekl že ne, nebo mlčel, přiřkl praetor věc tomu, kdo provedl 

vindikaci. 492 

V následujícím ustanovení však Gaius sám konstatoval přílišnou komplikovanost 

procesu injurecesse a upřednostňuje proto mancipaci, kterou bylo možno provést 

například před přáteli, nikoliv před praetorem nebo správcem provincie.493 Avšak 

například městské pozemky šlo převádět právě pouze injurecessí, venkovské pak 

i mancipací.494 K injurrecessi byla způsobilá také pozůstalost. 495 Mancipací a injurecessí 

 

487 Gai. Inst. 1.119. 
488 Gai. Inst. 1.119. 
489 Gai. Inst. 1.120. 
490 Gai. Inst. 1.121. 
491 Gai. Inst. 2.24 
492 Gai. Inst. 2.24 
493 Gai. Inst. 2.25: „Nejčastěji, ne-li vždycky, používáme ovšem mancipace. Co totiž v přítomnosti přátel 

můžeme provést my sami, není nutné provádět s většími obtížemi před prétorem anebo před správcem 

provincii.“ 
494 Gai. Inst. 2.29: „Právě k pozemkům městským lze však postoupit pouze injurecessí. Naproti tomu (práva 

k pozemkům) venkovským mohou být i mancipována.“ 
495 Gai. Inst. 2.34: „Také pozůstalost je způsobilá k injurecessi.“ 
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bylo také možné převést požívací právo, kdy došlo k jeho oddělení od práva 

vlastnického.496 

 

3.2 Tradice 

Tradicí se převádějí věci hmotné, nemancipační, a to již samotným předáním věci 

z ruky do ruky.497 Pokud je tedy předána věc vlastníkem, z důvodu prodeje, darování 

či jiného důvodu, stane se ihned vlastnictvím nabyvatele.498 Nehmotné věci způsobilé 

k tradici nejsou, jelikož nemohou být uvedeným způsobem předány.499 

Justiniánské Instituce informují o tom, že vlastnictví se nabývá předáním 

dle přirozeného práva. Pokud je věc odevzdána a předána, tak je vlastníkem zcizena. 

Kromě hmotných věcí se tímto způsobem převádějí i pozemky.500 Úprava 

v Justiniánských Institucích je důsledkem zrušení rozlišování mezi věcmi mancipačními 

a nemancipačními. 

Účinky tradice nastávají v případě předání z důvodu darování, zřízení věna nebo 

z nějakého jiného důvodu ihned. Výjimka platí pro věci prodané a předané, ke kterým 

nabývá kupující vlastnictví pouze tehdy, jestliže zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo 

ho uspokojí jiným způsobem, například pomocí zřízení vedlejšího dlužníka nebo 

odevzdáním zástavy. Byla i stanovena alternativa pro koupi na úvěr, kdy se vlastnictví 

taktéž nabývalo ihned předáním věci.501  

Stěžejní význam pro účinky tradice měla kauza. Pouhé předání (tradice) nestačilo 

k převodu vlastnictví, pokud mu nepředcházel spravedlivý důvod, např. prodej, od něhož 

 

496 Gai. Inst. 2.33: „Když jsme ale řekli, že právo požívací je způsobilé tolik k injurecessi, nebylo to řečeno 

neuváženě, ačkoli je lze zřizovat i mancipací, (a sice) tak, že při mancipaci vlastnictví je možnost požívací 

právo oddělit. (V tomto případě) se totiž nemancipuje požívací právo samo, ale při mancipaci majetku se 

(jen) odděluje, čímž se stane, že jeden bude mít právo požívací a druhý právo vlastnické.“ 
497 Gai. Inst. 2.19: „Věci nemancipační přecházejí totiž s plnými právními účinky na druhého (již) pouhou 

tradicí, ovšem jsou-li tělesné a tím k tradici způsobilé.“ 
498 Gai. Inst. 2.20: „Proto předám-li ti, ať z důvodu projede či darování či důvodu jiného, šaty nebo zlato 

nebo stříbro, stane se ihned ta věc tvým vlastnictvím, jsem-li ovšem i já jejím vlastníkem.“ 
499 Gai. Inst. 2.28: „Že věci netělesné k tradici (tj. k předání z ruky do ruky) způsobilé nejsou, je jasné.“ 
500 Iust. Inst. 2.40: „Podle přirozeného práva nabýváme také předáním. Vždyť nic víc není v souladu 

s přirozenou spravedlností, jako uznat za platnou vůli vlastníka, který chce převést věc na druhého. 

Hmotná věc, a je jedno, jakého druhu, má být pouze odevzdána a předáním bude vlastníkem zcizena. 

Tímto způsobem budou proto zcizeny také stipendijní a tributní pozemky. Jako stipendijní a tributní 

pozemky jsou označeny ty, které se nacházejí v senátních nebo císařských provinciích. Podle naší 

konstituce ale již mezi nimi nejsou žádné rozdíly, dokonce ani ohledně italských pozemků.“ 
501 Iust. Inst. 2.41. 
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se předání odvozuje.502 Věc se nepřevádí ani samotnou dohodou, ani samotným 

předáním, je nutná kombinace obou fází.503 

Nebyl činěn rozdíl mezi tím, zda vlastník věc předal sám, nebo tak s jeho souhlasem 

učinil někdo jiný.504 Někdy však ani předání věci nebylo pro převod věci bezpodmínečně 

nutné. Bylo tomu například ve chvíli, kdy převáděná věc byla zrovna půjčena, pronajata 

nebo uschována.505 Pro prodej zboží, které bylo ve skladu, platilo, že se vlastnictví 

ke zboží převede na kupujícího v okamžiku předání klíčů od skladu.506 

Justiniánské Instituce upravovaly speciální případ tradice neurčitým osobám, 

například pro situaci, kdy praetoři či konsulové rozhazovali mezi lid dary, aniž by věděli, 

kdo je chytne. Protože však chtěli, aby je nabyly další osoby, staly se tyto ihned 

vlastnictvím osob, které je uchopily.507 Pokud by nebyla daná úprava stanovena, 

nemusela by být zřejmá vůle vlastníků předat věci dalším osobám, mohlo by tedy být 

nejasné, zda vlastnictví k věcem bude nabyto vydržením, nebo zda se bude jednat o věci 

ničí, tedy by bylo vlastnictví k nim nabyto uchopením ve smyslu originárního způsobu 

nabytí vlastnictví.  

 

3.3 Převod vlastnického práva dle občanského zákoníku 

Nabytí vlastnického práva převodem je základní způsob derivativního způsobu 

nabytí vlastnictví. Vlastnictví se převádí již projevem vůle strany, tedy samotným 

uzavřením smlouvy, resp. k okamžiku její účinností, nikoliv až předáním věci.508 

Moderní civilistika hovoří o převodu solo consensu.509 Občanský zákoník se tak odklání 

 

502 Paulus, D. 41.1.31.pr.: „Pouhé předání (tradice) nikdy nepřevádí vlastnictví, pouze tehdy, pokud mu 

předchází prodej, nebo jiný spravedlivý důvod, od něhož se předání odvozuje.“ Překlad viz SKŘEJPEK / 

BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 159. 
503 Cod. 2.3.20: „Vlastnictví k věcem se převádí předáním a vydržením, nikoli pouhou dohodou.“ Překlad 

viz SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 159. 
504 Iust. Inst. 2.42: „Není žádný rozdíl mezi tím, když vlastník někomu předá věc sám, nebo s jeho souhlasem 

tak učiní někdo jiný.“ 
505 Iust. Inst. 2.44. 
506 Iust. Inst. 2.45. 
507 Iust. Inst. 2.46: „A někdy se vlastnické právo převádí na neurčité osoby vůlí vlastníka k tomu směřující; 

například praetoři nebo konsulové, kteří rozhazují mezi lid dary, neví, kdo co chytne; protože však chtějí, 

aby se něco stalo vlastnictvím toho, kdo to uchopí, stane se ten vlastníkem hned.“ 
508 § 1099 OZ 2012: „Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou 

k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.“ 
509 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 159 
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od římskoprávního dvoufázového modelu právního jednání. Jedná se však o dispozitivní 

ustanovení a strany si tak mohou ujednat odlišnou úpravu.510 

U movitých věcí určených podle druhu se vlastnické právo nabývá nejdříve 

okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením od jiných věcí téhož druhu.511 

Úpravu genericky (druhově) určených věcí nalezneme i v římském právu. Smlouva 

se dle Gaia po vzoru Sabiánů stane perfektní až ve chvíli, kdy je definitivně a jednoznačně 

specifikován předmět koupě oddělením od zbytku, tedy když je například víno odlito 

nebo obilí odsypáno. Záleží však na ujednání o ceně, kdy uvedené platí pouze ve chvíli, 

pokud je cena stanovena za kus či jednotku objemu. Římská kupní smlouva 

(emptio venditio) musela totiž mít vždy jasně vymezený předmět. 512 

Převod nemovitých věcí je pak specifický tím, že se zapisují do veřejného seznamu 

a vlastnické právo k nim se dle ustanovení § 1105 OZ 2012 nabývá zápisem do takového 

seznamu.513 Totéž platí i o movitých věcech, které se zapisují do veřejných seznamů, 

pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.514 Římské právo veřejné seznamy neznalo, 

pouze zpočátku rozlišovalo převod věcí mancipačních, který byl značně formalizován 

z důvodu jejich hospodářského významu. 

Poměrně specificky však upravuje občanský zákoník případ postupného 

(vícečetného) prodeje věci více kupujícím, aniž by jim prodávající věc vydal. Ustanovení 

je speciální k obecnému § 1099 OZ 2012.515 V případě věci nezapsané ve veřejném 

seznamu nabývá vlastnické právo osoba, které převodce vydal věc nejdříve. Pokud taková 

osoba není, nabývá vlastnické právo osoba, s níž byla uzavřena smlouva, která nabyla 

účinnosti jako první. Pro případ opakovaného převodu věci zapsané ve veřejném seznamu 

se vlastníkem stane osoba, která je v dobré víře a jejíž vlastnické právo bylo do veřejného 

seznamu zapsáno jako první, a to i v případě, že její právo vzniklo později.516  

 

510 ŠVESTKA / DVOŘÁK / FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek III. op. cit., s. 265. 
511 § 1101 OZ 2012. 
512 Gaius, D. 18.1.35.5. 
513 § 1105 OZ 2012: „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá 

se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“ 
514 § 1102 OZ 2012: „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.“ 
515 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1104. 
516 §1100 OZ 2012. 
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V případě movitých věcí tedy občanský zákoník zvýhodňuje osobu, které byla věc 

předána, ačkoliv jí mohlo být vlastnictví převedeno později. Což odpovídá spíše 

římskoprávnímu způsobu dvojfázového převodu vlastnictví.  

Ze zákonné úpravy lze seznat, že svým způsobem dává právo převodci nezapsané 

věci, aby rozhodl o tom, kdo se stane vlastníkem dané věci, a to tím, že vlastnictví nabyde 

ten, komu vydal převodce věc jako prvnímu. Problémem také je, že tomu, komu bylo 

převedeno vlastnické právo jako prvnímu, který solo consensu nabývá vlastnické právo 

již samotnou účinností smlouvy, zaniká uvedeným způsobem vlastnické právo ex lege, 

což je zjevně v rozporu s ochranou vlastnického práva, které první z nabyvatelů v souladu 

s ustanovením § 1099 OZ 2012 nabyl. Současně není zřejmé, z jakého důvodu by byl 

převodce, původní vlastník věci, oprávněn převádět vlastnické právo k ní opakovaně, 

když jej pozbyde již prvním platným a účinným převodem a neměl by tak již mít možnost 

ho převést znovu (v souladu se zásadou, že nikdo nemůže převést více práv, než sám 

má).517 Ustanovení § 1100 OZ 2012 by také mělo být speciální k ustanovení  

§ 1111 OZ 2012 upravující nabytí vlastnictví od neoprávněného.518 Ten, komu bylo 

převedeno právo později, by měl  nabýt vlastnictví až k okamžiku, kdy mu je věc předána, 

nikoliv již právě nabytím od neoprávněného v okamžiku uzavření smlouvy  

(dle § 1111 OZ 2012). Právní úprava tedy rozhodně není jednoznačná a bude zřejmě třeba 

vyčkat na výklad soudy. 

V římském právu byl taktéž upraven dvojí prodej pozemku. Lepší postavení bylo 

zaručeno tomu, kdo nabyl pozemek jako první.519 Římské právo na rozdíl od dnešní 

úpravy neznalo intabulaci. 

 

 

517 BĚLOVSKÝ, P. Některá specifika derivativního nabývání vlastnictví v římském a novodobém právu. 

In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) Soudobé reflexe římského práva: římské právo v moderních kodifikacích. 

op. cit., s. 58-59. 
518 PETROV / VÝTISK / BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář, op. cit., s. 1105. 
519 Ulpianus, D. 6.1.72: „Jestliže jsi od Titia koupil Semproniův pozemek a ten ti byl předán po zaplacení 

ceny, a poté, co se Titius stal Semproniovým dědicem, pozemek prodal a předal jinému, je spravedlivé, 

abys měl lepší postavení. I kdyby totiž od tebe vymáhal věc sám prodávající, odrazíš ho námitkou. Ale 

i kdyby byl držitelem sám a žaloval jsi ty, můžeš proti námitce vlastnictví uplatnit protinámitku podvodu.“ 

Překlad viz SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 161. 
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3.4 Další derivativní způsoby nabývání vlastnictví 

Kromě již zmíněné mancipace, injurecesse a tradice, je možné z římskoprávní praxe 

přiřadit ještě několik speciálních případů nabytí vlastnictví derivativním způsobem. Jedná 

se o případy nabytí vlastnictví od státu, a to o nabytí vlastnictví ke státním pozemkům 

(ager publicus), přiděleným formou tzv. asignace, dále o nabytí vlastnictví k válečné 

kořisti, která byla prodávána ve veřejné dražbě, a o nabytí jmění, které bylo jako celek 

prodáno ve veřejné dražbě, jelikož bylo vlastníku odňato na základě odsouzení nebo 

na základě toho, že byl dlužníkem státu. Nabyvatel – kupec se v uvedených případech 

stával univerzálním sukcesorem.520 

Ačkoliv obecně mělo soudní rozhodnutí v římském právu deklaratorní účinky, 

existovaly i určité výjimky, kdy bylo možné nabytí vlastnictví soudním výrokem, 

tzv. adiudikací, a to například při stanovení hranic pozemků, rozdělení společné věci 

či dědictví. Adjudikací bylo vlastnictví převáděno přímo výrokem soudu, bez odevzdání 

věci. Pokud byl spor rozhodnut praetorem, vedla adjudikace k nabytí pouze bonitárního 

vlastnictví.521  

Lze určit i další ze způsobů nabytí vlastnictví na základě soudního sporu. Zpočátku 

se totiž v římském právu procesním uplatňovala zásada tzv. pekuniární kondemnace, kdy 

rozsudek nemohl znít na nic jiného než na peněžitou částku. Nemohl tedy být vydán 

rozsudek, kterým by byla uložena povinnost vydat věc žalobci, ale žalovanému byla 

pouze uložena povinnost zaplatit pokutu. Pokud však tuto pokutu zaplatil, de iure si věc 

koupil a získal tak plný vlastnický titul k věci.522 

Nabytí vlastnictví bylo dále možné i na základě rozhodnutí magistrátu. V některých 

případech docházelo k nabytí vlastnictví i přímo ze zákona, jednalo se o převod 

vlastnictví zákonem (lege).523 

V aktuálně platné právní úpravě taktéž existuje možnost nabytí vlastnického práva 

rozhodnutím orgánu veřejné moci. Občanský zákoník v stanovení § 1114 OZ 2012 pouze 

 

520 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 174. 
521 KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 175. 
522 SKŘEJPEK / BĚLOVSKÝ / ŠEJDL / FALADA, op. cit., s. 168. 
523 vi KINCL / URFUS / SKŘEJPEK, op. cit., s. 175. 
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stanoví, ke kterému okamžiku se vlastnické právo nabývá.524 Ve kterých případech 

a za jakých podmínek se vlastnické právo nabývá rozhodnutím orgánu veřejné moci 

upravují předpisy veřejného práva. Rovněž je možné nabýt vlastnické právo na základě 

rozhodnutí soudu. 

 

  

 

524 §1114 OZ 2012: „Rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci se vlastnického práva nabývá 

dnem, který je v něm určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se vlastnického práva dnem 

právní moci rozhodnutí.“ 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, nakolik právní úprava nabývání vlastnictví 

zakotvená občanským zákoníkem vychází z té římskoprávní. Důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku uvádí, že se mimo jiné vychází z faktu, že základem evropské 

právní kultury je právě římské právo, přičemž vliv na moderní občanské zákoníky 

má zejména v oblasti úpravy majetkových práv. Důvodovou zprávou bylo nicméně také 

konstatováno, že od některých romanistických přístupů bylo opuštěno, jelikož 

nepřinášely praktická řešení. Ačkoliv lze konstatovat, že potřeby současné společnosti 

se značně liší od potřeb římské společnosti, aktuální právní úprava se té římskoprávní 

v mnohém podobá.  

Dle občanského zákoníku je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí. 

Věc je pojímána velice široce, a proto předmětem vlastnického práva může být nejen 

hmotná věc, ale i věc nehmotná. V tom je patrný rozdíl oproti římskému právu, jelikož 

to vztahovalo vlastnictví čistě k hmotným věcem, což je ovšem pochopitelné, protože 

z počátku bylo podstatné chránit konkrétní předmět, nikoliv abstraktní právo.  Rozdíl 

lze seznat například z pojetí předmětu vydržení, kdy dle občanského zákoníku 

je předmětem vydržení vlastnické právo, avšak dle římského práva je jeho předmět sama 

hmotná věc.  

V diplomové práci byly jako první zkoumány způsoby originárního nabývání 

vlastnictví, jelikož je i pravděpodobné, že originární způsoby nabývání vlastnictví 

jsou historicky starší než způsoby derivativní. I přesto by však měly být základní 

originární způsoby nabývání vlastnictví upraveny srozumitelně a jednoznačně, 

aby nebylo pochyb o tom, kdo nabývá vlastnictví, případně spoluvlastnictví.  

V první kapitole bylo pojednáno o okupaci a derelikci, resp. o přivlastnění 

dle občanského zákoníku. Občanský zákoník tak jako římské právo zná pojem věci ničí 

(res nullius), která může být předmětem okupace, tj. přivlastnění. Současně mohou být 

předmětem okupace věci opuštěné, tedy takové, které jejich vlastník opustil s úmyslem 

je již dále nevlastnit. Občanský zákoník pro určení věcí opuštěných užívá vyvratitelné 

právní domněnky a spojuje s nevykonáváním vlastnického práva důsledky, což římské 

právo nečinilo. Dle judikatury je však nejpodstatnější úmysl vlastníka věc opustit, nestačí 

pouhé fyzické opuštění věci, jelikož se ctí ochrana vlastnického práva osoby.  

V souvislostí s přivlastněním je jak v římském právu, tak v občanském zákoníku, 
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věnována značná pozornost zvířatům, kdy obě úpravy shodně rozlišují zvířata domácí, 

divoká a zkrocená. Velmi podobná je i právní úprava nabývání vlastnictví ke včelám. 

V dnešní době je již nabývání zvířat, tak jako jejich opouštění, dotčeno veřejnoprávními 

předpisy. 

V druhé kapitole bylo pojednáno o nálezu pokladu, resp. nálezu dle občanského 

zákoníku. Občanský zákoník neupravuje výslovně nález pokladu, avšak věnuje se nálezu 

věcí ztracených, nálezu zvířat a nálezu skryté věci. Nejblíže k římskému institutu nálezu 

pokladu má nález skryté věci. Občanský zákoník zakotvuje povinnosti nálezce 

v souvislosti s nálezem. Zapojena je i obec a stát, což v římském právu neplatilo. 

V případě nálezu skryté věci na cizím pozemku, pokud nepřipadne skrytá věc podle 

jiných právních předpisů do vlastnictví státu, kraje nebo obce, má připadnout nález 

nálezci a vlastníku pozemku. Mezi nálezcem a vlastníkem pozemku má proběhnout 

dohoda a současně zřejmě běží lhůty k přihlášení se k věci jejím skutečným vlastníkem. 

Není proto jasné, jaký právní stav ohledně věci panuje po dobu jednání vlastníka pozemku 

a nálezce pokladu. Výsledkem nemá být spoluvlastnictví k nálezu, avšak vypořádání 

nálezce a vlastníka pozemku, jak tomu bylo i v římském právu. Občanský zákoník nezná 

omezení úmyslného hledání věci na cizím pozemku či kritérium místa nálezu, jaká byla 

zakotvena římským právem. V současné právní úpravě nálezu skryté věci tedy 

lze dohledat určité podobnosti s římskoprávní úpravou nálezu pokladu, avšak poklad 

(thesaurus) byl pojmově užší, než je skrytá věc v dnešním smyslu.  

Ve třetí kapitole bylo pojednáno o nabytí vlastnictví akcesí, resp. přirozeným 

a smíšeným přírůstkem dle občanského zákoníku. Občanský zákoník rozděluje přirozený 

přírůstek na přírůstek nemovité věci, naplaveninu a strž, a přírůstek movitých věcí, který 

však míří na nabývání plodů movité věci. Pod smíšený přírůstek je pak podřazeno osázení 

a osetí. Římskoprávní akcese zahrnovala spojení dvou movitých věcí, které byly doposud 

samostatnými předměty práv, přičemž jedna ztrácí svou samostatnost a stává se součástí 

druhé věci, odlišovala se tak od specifikace, kdy vznikala nová věc. Občanský zákoník 

pod pojem přírůstku přirozeného nezahrnuje římskoprávní akcesi ve smyslu spojení dvou 

movitých věcí, které byly doposud samostatnými předměty práv, přičemž jedna ztrácí 

svou samostatnost a stává se součástí druhé věci. Občanský zákoník pojímá pojem 

„přírůstek“ z hlediska právního, kdy pod něj podřazuje specifikaci jakožto umělý 
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přírůstek, pod kterou řadí i akcesi v římskoprávním smyslu. Aktuální právní úpravu 

přírůstků lze shledat poměrně nejasnou. 

Ve třetí kapitole byla nejprve popsána právní úprava přírůstku pozemku působením 

vodního toku, zahrnující naplaveninu a strž, opuštěné řečiště, ostrov vzniklý v řece; 

dále právní úprava spojení movitých věcí, pod kterou byla zahrnuta římskoprávní akcese; 

a v poslední podkapitole bylo rozebráno spojení movité a nemovité věci, zahrnující 

stavbu na cizím pozemku, osázení a osetí. 

Obecně lze říci, že co platí o jednotlivých způsobech nabývání vlastnictví 

přírůstkem přirozeným a smíšeným v občanském zákoníku, platilo i v římském právu 

(například úprava vlastnictví k naplavenině). V současné právní úpravě lze ovšem shledat 

značné veřejnoprávní vlivy (například u právní úpravy týkající se vodního koryta 

či ostrovů vzniklých v řece). Důležité u občanského zákoníku je, že se navrací 

k římskoprávní zásadě superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě.  

Ve čtvrté kapitole bylo pojednáno o nabývání vlastnictví k plodům. Plody 

lze nabývat jak separací, tj. pouhým oddělením od plodonosné věci, tak percepcí, 

tedy sklizením. V římském právu nabýval plody separací vlastník, držitel v dobré víře, 

emfyteuta. Percepcí pak nabýval poživatel a pachtýř (ten však na základě smlouvy, 

nikoliv tedy originárně). Úprava v občanském zákoníku není tak jasná jako v římském 

právu. Separací nabývá vlastník plodonosné věci a její poctivý držitel, taktéž poživatel 

po dobu požívání věci plodonosné. Percepcí pak dle komentářové literatury nabýval 

uživatel v rozsahu potřeb oprávněného a jeho domácnosti. Odlišně je řešena i úprava 

nabývání vlastnictví k přepadu, kdy římské právo ctilo vlastnictví k plodům vlastníka 

plodonosné věci, oproti tomu občanský zákoník stanoví, že přepadlé plody náleží 

vlastníku pozemku, na který spadly, což však neplatí, pokud dopadly na pozemek, který 

je veřejným statkem. V posledním uvedeném případě pak není jasné, kdo je, případně kdo 

se stane vlastníkem plodů. 

V páté kapitole bylo pojednáno o zpracování, smísení a slití. U zpracování se dle 

obou právních úprav upřednostňuje navrácení do předešlého stavu. Dle občanského 

zákoníku připadne věc vzniklá zpracováním tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc 

přispěl k hodnotě výsledku. V případě nemožnosti určení takové osoby, náleží věc 

do spoluvlastnictví vlastníků původních věcí. V římském právu byla irelevantní hodnota 

materiálu či práce ať vlastníka materiálu či zpracovatele, ani nevznikalo spoluvlastnictví 
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ke zpracované věci. Vlastníkem věci se stával zpracovatel. U smísení a slití je právní 

úprava v občanském zákoníku poměrně nejasná, resp. existuje ohledně ní spousta otázek. 

Římské právo nastolovalo ohledně nabývání vlastnictví smísením a slitím přehlednější 

úpravu, která však byla značně kazuistická, takže ne vždy je možné z ní vyvodit obecné 

závěry, což platí například u přiznání náhrady za nedobrovolné smísení a slití, které 

v pramenech nalezneme jen v případě sypkých látek. 

V šesté kapitole bylo pojednáno o vydržení. Co se týče institutu vydržení, občanský 

zákoník se drží Justiniánské podoby vydržení, které vyžaduje držbu, vydržecí dobu, 

způsobilý předmět vydržení, dobrou víru a titul. Obdobně jako v římském právu 

je upraveno i mimořádné vydržení, kdy je nezbytná mimořádně dlouhá vydržecí doba, 

avšak není nutné prokazovat řádný nabývací titul, tedy prokazovat řádnou držbu. 

V sedmé kapitole, poslední druhé části práce, bylo pojednáno o nabytí vlastnictví 

od neoprávněného. V římském právu platila zásada, že nikdo nemůže převést na druhého 

více práv, než sám má. V občanském zákoníku jsou taxativně vymezené případy, kdy lze 

od neoprávněného vlastnické právo nabýt, případně je možné prokázat dobrou víru 

v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci, to však platí jen pokud její vlastník 

neprokáže, že pozbyl věc ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu. 

Ve třetí části práce byly popsány derivativní způsoby nabývání vlastnictví. Byly 

představeny římské formální převody, kterými jsou mancipace a injurecesse, a neformální 

tradice. Následně bylo pojednáno o převodu vlastnického práva dle občanského zákoníku.  

Ačkoliv se občanský zákoník ohledně převodu práva odchyluje od tradičního 

principu titulu a modu, a směřuje u převodu jednotlivě určených věcí k nabytí 

vlastnického práva již samotnou smlouvou, stále stojí na mnohých římských zásadách, 

a to například při obecné nemožnosti nabýt vědomě od neoprávněného nebo například 

u perfekce smlouvy, jejímž předmětem je genericky určená věc. 

V ustanovení upravujícím postupné převody vlastnického práva uzavřením smluv 

s různými osobami, však lze spatřovat rozpor se zásadou nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipse habet jelikož se uvádí, že osoba převádí opakovaně vlastnické 

právo, i když by ho v souladu se zásadou převodu vlastnického práva již k okamžiku 

účinnosti smlouvy neměla držet, a tedy by neměla mít co převádět. 



98 

V poslední, čtvrté kapitole třetí části práce byly pouze ve stručnosti uvedeny další 

derivativní způsoby nabývání vlastnictví, jak v římském, tak v současném právu. 

Závěrem lze shrnout, že ačkoliv od vydání stěžejní kodifikace císaře Justiniána 

uplynulo již téměř 15. století, stále lze v této právní právě hledat inspirace a vysvětlení 

některých institutů zakotvených dnešní právní úpravou. Lze uzavřít, že římskoprávní 

kontext ve způsobech nabývání vlastnictví dle občanského zákoníku nalézáme, a můžeme 

rozhodně předpokládat, že římské právo bude evropské občanské právo doprovázet 

a inspirovat i nadále.  
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Římskoprávní kontext nabývání vlastnictví v občanském zákoníku 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá způsoby nabývání vlastnictví v občanském zákoníku, tedy 

v zákoně č. 89/2012 Sb., a v římském právu. Cílem práce je nalézt římskoprávní kontext 

ve způsobech nabývání vlastnictví upravených současným občanským zákoníkem. Práce 

je rozdělena do tří částí, kdy je nejprve pojednáno o vlastnictví obecně, ve druhé části 

jsou rozebrány originární způsoby nabývání vlastnictví, ve třetí pak způsoby derivativní. 

Cílem práce není podrobně popsat všechny možné způsoby nabývání vlastnictví, 

ale uvedené právní úpravy ve stručnosti představit a srovnat. Občanský zákoník vychází 

z římskoprávních zásad. Je pochopitelné, že současná právní úprava je odlišná 

od té římskoprávní, když přijetí občanského zákoníku a slavných Justiniánských 

kodifikací dělí již téměř 15. století. 

V práci jsou popsány originární způsoby nabývání vlastnictví, kterými jsou 

dle občanského zákoníku přivlastnění, nález, přirozený přírůstek (zahrnující přírůstek 

nemovité věci, naplaveninu a strž, a přírůstek movitých věcí, který zahrnuje nabývání 

plodů), smíšený přírůstek (zahrnující osetí a osázení), umělý přírůstek (zahrnující 

zpracování, smísení, stavbu a přestavek), vydržení (zahrnující řádné a mimořádné 

vydržení) a nabytí od neoprávněného. Jsou přiblíženy římskoprávní podoby uvedených 

způsobů nabývání, kdy největší odklon současné právní úpravy je zjištěn u nabývání 

přirozeným přírůstkem movité věci oproti římskoprávní akcesi. Souhrnně lze říci, 

že akcese movitých věcí není v občanském zákoníku upravena příliš srozumitelně.  

Dále jsou popsány derivativní způsoby nabývání vlastnictví, kdy je představena 

římskoprávní mancipace, injurecesse a tradice, je pojednáno o převodu vlastnického 

práva dle občanského zákoníku. Občanský zákoník se odchyluje od tradičního 

dvojfázového převodu práva, stojí na převodu solo consensu. Uvedené pravidlo je však 

porušeno ve speciálním ustanovení týkající se postupného (vícečetného) prodeje věci více 

kupujícím. Občanský zákoník připouští nabytí od neoprávněného, což je v rozporu 

s římskoprávní zásadou nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.  

 

Klíčová slova: nabývání vlastnictví; občanský zákoník; římské právo. 
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Roman law aspects of acquiring property in the Civil Code 

Abstract 

The thesis deals with the modes of acquiring ownership in the Czech Civil Code, 

Act No. 89/2012 Sb., as well as in the Roman law. The aim of this thesis is to find the 

Roman-law context in the modes of acquiring ownership regulated by the current Civil 

Code. The thesis is divided into three parts, the first deals with the ownership in general, 

the original modes of acquisition of ownership are analysed in the second part, and the 

derivative modes of acquiring of ownership in the third. The aim of this thesis is not to 

describe all possible modes of ownership acquisition in detail, but to briefly introduce 

them and compare the above-mentioned legislations. The Civil Code is based 

on principles of Roman law. It is, however, understandable that the current legislation is 

different from the Roman law, as the Civil Code was adopted almost fifteen centuries 

after the famous Justinian codifications. 

The thesis describes the original modes of acquiring ownership. The original modes 

according the Civil Code include appropriation, discovery, natural accession (incl. 

accession of an immovable thing, alluvium and tear-off, and accession of movable things 

incl. acquiring fruits), mixed accession (incl. sowing and planting), artificial accession 

(incl. processing, mixing, structure and property encroachment), acquisitive prescription 

(incl. ordinary and extraordinary acquisitive prescription) and acquisition of the right 

of ownership from a non-entitled person. In this thesis, these above-mentioned modes of 

acquisition of ownership as according to Roman law are also explored. The biggest 

difference appears to be in the legal regulation of accessio (in Roman law meaning). 

In summary, the accession of movable things is not regulated very clearly in the Civil 

Code as compared to the Roman one. 

Additionally, the derivative modes of acquiring ownership are also described. The 

thesis explores Roman law mancipatio, in iure cessio and traditio, and the transfer of 

ownership rights according to the Civil Code. The Civil Code deviates from the traditional 

two-phase transfer of rights, it is based on the transfer solo consensus. Nevertheless, 

the mentioned rule is violated in a special provision concerning the transfer of the 

ownership to several persons. The Civil Code allows the acquisition of the ownership 

from a non-entitled person which is in violation of Roman law principle nemo plus iuris 

ad alium transferre potest quam ipse habet. 
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