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 ÚVOD 

 

Existuje triáda právních institutů, která v posledních necelých dvaceti letech 

prodělává svou renesanci. Jsou jimi držba, vlastnictví a vydržení. Jedná se o 

logický důsledek radikální změny vlastnických poměrů po roce 1918. 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral držbu. Důvodem je skutečnost, že se 

jedná o právní institut, kterému nestačilo ani 2000 let k tomu, aby se dostal 

z centra názorových střetů právních teoretiků a právní praxe. Jedná se o právní 

institut s nábojem velkého paradoxu, který spočívá v tom, že na jedné straně 

každodenně ovlivňuje vlastnické a majetkové poměry většiny obyvatel, ale 

přitom pouze nepatrný zlomek lidí, a to včetně odborné veřejnosti, dokáže 

poskytnout alespoň základní definici toho, co držba vlastně je a proč je její 

existence tak důležitá.  

Moje práce si klade za cíl poskytnout v koncentrované podobě alespoň 

základní informace o hmotně právní povaze institutu držby. Ambicí této práce 

není podat vyčerpávající pohled na celou problematiku, protože v tomto ohledu 

musím přiznat, že mi chybí více zkušeností a znalostí, ale cílem je podat 

alespoň stručný přehled problémů, které jsou s právním pojmem držby spojeny 

a naznačit jak tuto problematiku řeší dnešní právní praxe. 

 

V první kapitole bych Vás rád seznámil se základním přehledem vývoje institutu 

držby od okamžiku kdy, jak říká M. Knappová, byla v římském právu držba 

vypreparována z pojmu vlastnictví a jeho zařazena mezi práva věcná. V druhé 

kapitole se pokusím přiklonit na jednu ze dvou stran neustávajícího sporu o 

držbu, který přetrvává do dnešní doby. V kapitole třetí probereme subjekty 

držby, seznámím Vás s odpovědí na otázku, kdo z nás může být subjektem 

držby a jestli jimi jsou i právnické osoby a stát. Předmět držby je 

obsahem kapitoly čtvrté, v této kapitole bude probrána společně držba věci a 
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držba práva abychom mohli lépe pochopit jaký je mezi nimi rozdíl. V kapitole 

páté budou prozrazeni hlavní podezřelí všech dosavadních sporů o držbu 

neboli pojmové znaky držby „corpus possessionis“ a „animus possidendi“. V 

krátkosti se pokusím popsat, proč je tak obtížné po stránce obsahové stanovit 

jejich správnou definici těchto pojmů.  V šesté kapitole se pokusím popsat, jak 

se držba nabývá, přerušuje a pozbývá. Kapitola sedmá je stěžejní částí celé 

diplomové práce. Bude zde podána definice oprávněné a neoprávněné držby a 

dobré víry, jako základního identifikačního prvku sloužícího k rozpoznání držby 

oprávněné od držby neoprávněné. V kapitole osmé poznáme, jaké je právní 

postavení držitele a stěžejní informací bude, rozbor platné právní úpravy 

z hlediska hledání odpovědi na otázku, jestli může oprávněný držitel převést 

vlastnické právo, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Řešení tohoto 

problému bude demonstrováno na popisu dvou odlišných přístupů k řešení 

tohoto problému. V kapitole deváté se dovíme několik základních informací o 

detenci a o tom, jaké teoretické problémy tento institut způsobuje. V kapitole 

desáté bude popsána ochrana držby, přičemž hlavní důraz bude kladen na její 

ochranu před rušením. Až na výjimku „publiciánské“ žaloby se ale vyhneme 

petitorní ochraně, jelikož si myslím, že není předmětem této práce. V jedenácté 

kapitole, se v krátkosti a na relativně malé ploše seznámíme se základními 

podmínkami úspěšného vydržení vlastnického práva. V kapitole poslední se 

rámcově seznámíme s návrhem úpravy držby v  novém Občanském zákoníku 

ve verzi po připomínkovém řízení ze začátku roku 2009. Práce bude ukončena 

seznamem použité literatury a judikatury. 

V závěrečném shrnutí se pak již jen zmíním o nejdůležitějších 

skutečnostech, které mne nejvíce ovlivnily při studiu podkladů a psaní této  

diplomové  práce. 
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I. DRŽBA -  JEJÍ VÝVOJ A PODSTATA 

 

Držba je jednou z nejstarších a zároveň nejspornějších institucí občanského 

práva. Dnešní pojem držby byl ve své podstatě vytvořen v právu římském. 

Vznik tohoto institutu patrně vyvolala potřeba zajistit a zabezpečit výkon práva 

užívat veřejné pozemky (ager publicus), které nemohly přejít do vlastnictví 

uživatele, chránit je před neoprávněnými zásahy v zájmu ochrany posledního 

pokojného stavu a to vše na pozadí soubojů mezi patriciji a plebeji.  Římští 

právníci chápali držbu jako faktické ovládání věci s úmyslem mít ji pro sebe. 

Důraz kladli na dva základní pojmové znaky držby a to fyzické ovládání věci – 

„corpus possessionis“ a vůli ovládat věc jako vlastní – „animus possidendi“.  

 

Římské pojetí držby vychází ze dvou zdánlivě protichůdných východisek, 

jednak z možnosti, že faktický stav odpovídá stavu právnímu a držba tak není 

ničím jiným než projevem vlastnického práva a dále z možnosti, že faktický stav 

nemusí úplně odpovídat stavu právnímu, například za situace že jedna osoba je 

vlastníkem věci a druhá jejím držitelem, a držba tak vystupuje jako určitý jev, 

který však nepředstavuje samostatné právo nýbrž určitý faktický stav, který ale 

umožňuje a směřuje k obnovení souladu mezi stavem právním a faktickým. Do 

dnešní doby u nás přežilo římské dělení předmětu držby na držbu věci a držbu 

práva (služebnosti) 

 

Velké kodifikace občanského práva z počátku 19. století při úpravě práva držby 

sice vycházeli z římského práva, ovšem výsledkem byl nezanedbatelný posun 

v chápání držby spíše jako faktického ovládání věci, to znamená, že již nebyl 

kladen takový důraz na subjektivní stránku držby. Římské tradici chápání držby 

tak z okolních právních úprav zůstal věrný pouze Obecný zákoník občanský 

z roku 1811.  
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V dalším vývoji se otázka držby dočkala podrobnějšího vědeckého zkoumání 

zejména v Savignyho práci „Das Recht des Besitzes“ z roku 1803. Až do 

zveřejnění tohoto díla převládal pohled na držbu jako na věcné právo. Savigny  

však tvrdí že držba je pouhým faktem a ne právem, držbu a vlastnictví chápe 

jako právní panství. Svým důrazem na „animus possidendi“, jako subjektivní 

prvek držby, značně obsahově omezuje pojem držby oproti středověkému 

nazírání na držbu jako na jakékoliv faktické ovládání věci, a to i včetně detence. 

Tak byl odstartován, do dnešní doby nevyřešený spor o pojetí držby. 

 

Savignyho teorii „panství nad věcí“ a „subjektivní teorii držby“ odmítl v druhé 

polovině 19. století R. Ihering, který svou definici držby vystavěl na její 

hospodářské funkci, kdy o existenci držby nerozhoduje vůle subjektu, ale zájem 

společnosti. Ihering tak podstatu subjektivního práva přenáší ze subjektivní vůle 

na společenské zájmy. Držbu tak považuje za skutkový projev vlastnictví a 

přiznává ji charakter subjektivního práva, které slouží k zjednodušení ochrany 

vlastnického práva, které zpravidla držiteli i náleží. Tato Iheringova koncepce se 

projevila i v německém a švýcarském občanském zákoníku, kde chybí držební 

vůle jako jeden ze znaků držby. 

 

Koncem 19. a počátkem 20. století je vypracováno několik teorií držby, které 

není snad ani potřeba zmiňovat, protože žádná že z nich nebyla natolik objevná 

a přínosná, aby napomohla sjednotit rozdílné pohledy právních teoretiků na 

tento institut. Odrazem této skutečnosti je i fakt, že v rámci důvodové zprávy k 

návrhu našeho občanského zákoníku z roku 1936 nebyla ani potřeba podávat 

definici pojmu držitel. Myslím si, že za tímto postupem je třeba vidět snahu 

neposkytnout záminku k novým sporům o podstatu držby a zabránit tak zdržení 

přípravných prací. 
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Těžkosti, s nimiž se setkávaly pokusy o definici držby v dobách první republiky, 

byly živnou půdou pro názory, že institut držby je historickým přežitkem a 

veškerá tato problematika je řešitelná díky modernímu soudnictví v rámci 

řádného petitorního řízení. Tyto názory se u nás uplatnily po roce 1948, kdy 

byla právní úprava držby značně zjednodušena. Občanský zákoník č. 141/1950 

Sb. sice převzal v rámci úpravy institutu držby koncepci Obecného zákoníku 

občanského z roku 1811, ovšem z původních čtyřiceti čtyř paragrafů zůstalo po 

úpravách paragrafů sedm.  V roce 1964 byla úprava držby z občanského 

zákoníku jako buržoazní přežitek vypuštěna úplně. Právní zájem na řešení 

otázky nedoložených právních vztahů, kde společenský zájem nevyžadoval 

uvedení do předešlého stavu zajistil, že novelou 131/1982 Sb. se držba vrátila 

do občanského zákoníku v podobě jednoho paragrafu a teprve další novelou 

509/1991 Sb. došlo k návratu k principům Občanského zákoníku z roku 1950, 

kdy převážil pohled na držbu jako na faktické ovládání věci s vůlí mít ji pro sebe 

a  kdy Iheringova koncepce držby byla u nás nadobro opuštěna.   

 

V platném Občanském zákoníku je držba systematicky zařazena mezi věcná 

práva. Můžeme tedy říci, že se jedná o právo absolutní se všemi důsledky 

z toho vyplývajícími a že ostatním subjektům vzniká povinnost nerušit 

oprávněného při výkonu práva. To, že se jedná o věcné právo, vede k závěru, 

že se jedná o právo k hmotné věci a v případě držby práva je právo k věci 

hmotné předmětem tohoto práva. Pokud vlastnictví definujeme jako „absolutní 

panství nad věcí“, tak o držbě můžeme prohlásit, že se jedná o „faktické panství 

nad věcí“.   

 Držitelem může být jednak vlastník a dále osoba od vlastníka odlišná. 

Základní podmínky držby jsou stejné pro oba subjekty. Protože při držbě 

vlastníka většinou nevznikají problémy, je právní úprava držby v platném 

Občanském zákoníku určená pro tyto osoby od vlastníka odlišné. 

 



 
 

9 

II. DRŽBA  -  STAV FAKTICKÝ NEBO PRÁVNÍ 

 

Tradičním, do dnes nevyřešeným, právně teoretickým problémem je otázka, 

jestli je držba stav faktický nebo právní. V rámci římského práva byla držba 

brána pouze jako faktický stav, který není samostatným právem, ale pouhou 

skutečností, kterou se projevuje vlastnické právo. Jednalo se o faktické panství 

nad věcí s úmyslem mít věc výlučně pro sebe, což držbu odlišovalo na jedné 

straně od vlastnictví jako panství nad věcí v právním smyslu a na straně druhé 

od detence. Mohla ovšem nastat situace, kdy držba byla posuzována odděleně 

od vlastnictví, a v tomto případě mohla nabýt pro právo určitého významu a 

vyvolat i tomu odpovídající právní účinky.  

 

V pozdějším období Savigniho stanovisko, že držba je jen faktickým skutkovým 

stavem, se kterým jsou spojeny určité právní důsledky, rozpracoval 

v podmínkách práva rakouského A. Randa. Popsal držbu jako „skutkový stav, 

jenž by neměl v právu jiného významu, než kterákoli jiná skutečnost, kdyby 

s ním právo positivních jistých právních účinků, zejména soudní ochranu proti 

svémocnému rušení nespojovalo. Teprve touto ochranou stává se přirozený 

pojem držby pojmem právním, držba sama ústavem právním a úprava poměrů 

držebních částí práva soukromého“.1 

Podobný názor zastávají i Heyrovský, Boháček nebo Sommer. 

Se stanoviskem, že držba je faktický stav se můžeme setkat i v poměrně 

novějších učebnicích československého občanského práva.2 Bičovský 

například dovozením z důvodové zprávy k novele občanského zákoníku č. 

131/1982 Sb. uvádí že: „držbu za právo považovat nelze, jde tu jen o faktický 

vztah, který je kvalifikovaný podle zákona, a s nímž je držba spojena“.3  

                                                 
1 Randa, A., Šikl, H., Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha 1890, s. 96 an. 
2 Knapp, V., Plank, K. a kol., Učebnice československého občanského práva. Díl II. Praha 1965, s. 7, 8  
3 Bičovský, J., O držbě. Správní právo, 1983, s. 74 an. 
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Teoretická koncepce držby jako pouhého faktu není ovšem v našich 

podmínkách přijímána bezpodmínečně. Například J. Vážný ve své práci o 

vlastnictví a věcných právech píše: „římští právníci si byli vědomi toho, že držba 

je stejně res facti jako iuris“4  Toto stanovisko podporuje i M. Knappová když 

uvádí „Praví-li však Papianus, že držba non tantum corporis, sed et iuris est, 

nelze to chápat jinak, než jako výslovné vyjádření názoru, že držba je obojí, 

stav faktický a zároveň právní, tj. subjektivní právo“.5 Do skupiny právníků 

spatřujících v držbě subjektivní právo můžeme dále řadit například Tilsche, 

Roučka, Mayra, Iheringa. 

 

Z výše uvedeného plyne, že pokud se budeme snažit odpovědět na otázku, zda 

je držba stav faktický anebo právní, žádná ze stran sporu nepodala ve svých 

pracích natolik přesvědčivé  argumenty abychom mohli rozhodnout tento spor 

v jejich prospěch. 

 

 Pokud bychom chtěli seznámit se blíže s některým z nabízejících se  možných 

řešení celého problému, zajímavým přístupem se zdá být F. Roučkův komentář 

k § 309 Obecného zákoníku občanského, kde rozlišuje pojem „držení“ a 

„držba“. Za „držení“ považuje určitý stav (souhrn skutečností), který spočívá 

v tom, že určitý subjekt má ve své moci nějaký objekt. „Držbu“ pak považuje za 

právní stav, který je dán, pokud jsou naplněny ty skutečnosti, které žádá právní 

řád (zde se jedná o skutečnosti právní, jejichž souhrn Rouček označuje jako 

„skutkovou podstatu“ se kterou „spojuje dané právo určité následky právní“.). 

Výsledkem pak je následující F. Roučkovo řešení: „Jde zde tudíž o dvojí aspekt 

k téže věci: pokud totiž při držbě, vlastnictví, služebnosti, obligaci atd. máme na 

mysli jejich skutkovou podstatu, potud mluvíme o faktu (vždyť skutková 

                                                 
4 Vážný, J., Vlastnictví a práva věcná, Brno 1937, s. 89 
5 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 580 
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podstata je souhrn skutečností), pokud však máme na mysli okolnost, že s tím 

právní řád spojuje právní následky (povinnosti), mluvíme o právu“.6 

 

Druhým pohledem na daný problém a možným východiskem je to, které nabízí 

J. Spáčil. Pro vyřešení daného problému navrhuje vyjít z právních důsledků, 

které právní řád s držbou spojuje. Je-li oprávněné držbě poskytnuta petitorní 

žalobní ochrana (actio Publictiana), pak je oprávněná držba nepochybně 

subjektivním právem.7  Pokud tedy držba umožňuje vznik takových právních 

vztahů, jejichž obsahem jsou práva a povinnosti, pak souhrn těchto práv, které 

se váží k jednotlivým druhům držby, tvoří subjektivní právo držby, které se dále 

může projevovat například jako: 1) právo držby ve smyslu faktického ovládání u 

subjektu, který má věc v detenci, 2) právo na držbu pro subjekt, který má právní 

titul k věci ale tuto nemá ve své moci, 3) právo na ochranu pokojného stavu, 

která svědčí i neoprávněnému držiteli. 

 

Po prostudování výše uvedených závěrů, které se snaží najít tu správnou 

odpověď na otázku, jestli je držba stav faktický nebo právní a dále na základě 

svých základních znalostí a relativně malých zkušeností jsem dospěl k názoru, 

že čistě z pohledu teoretického a z pohledu vlastníka, který může své právo 

doložit, je držba stav faktický. Na druhou stranu pokud vezmu v úvahu, že držba 

jako právní institut, umí vyřešit problémy nedoložených právních vztahů, a 

pokud vezmu v úvahu jakou právní konstrukcí tak činí (jaká oprávnění držitel se 

vznikem držby nabývá), pak mi nezbývá než prohlásit že pro subjekt 

nedoloženého právního vztahu kterému držba prospívá, je tato právním stavem 

a subjektivním právem zároveň. 

 

                                                 
6 Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář, díl II, s. 71 
7 Spáčil, J., Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 
2005, s. 216 
 



 
 

12 

Vzhledem ke skutečnosti že tato práce nese název „držba jako právní stav“ 

budu na dalších stránkách od tohoto okamžiku primárně přistupovat k držbě 

jako k subjektivnímu právu. 
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III. SUBJEKTY DRŽBY 

 

Subjektem držby jsou všichni účastníci občanskoprávních vztahů, tedy osoby 

fyzické, právnické a stát. Není vyloučena ani pluralita držitelů, tj. spoludržitelství 

( compossesio) a to za předpokladu že u těchto dvou či více osob jsou splněny 

oba zákonné znaky držby.  

V současnosti platném Občanském zákoníku, na rozdíl od Obecného 

zákoníku občanského z roku 1811, není nikde výslovně způsobilost k nabytí 

držby upravena. Můžeme tedy obecně konstatovat, že o subjektech držby platí 

to, co o účastnících občanskoprávních vztahů podle ustanovení § 7 - § 21 

Občanského zákoníku). Pokud bychom pak v praktické aplikaci narazili na 

problém a chtěli mít jistotu, že zkoumaný subjekt může být subjektem držby, 

museli bychom rozhodnutí o tom, jestli jím může být, učinit na základě 

ustanovení Občanského zákoníku o právních úkonech, protože zejména 

právním úkonem lze držbu nabýt.   

Obecně tedy lze říci, že subjekty držby mohou být zletilé fyzické osoby 

s plnou nebo omezenou způsobilostí k právním úkonům. Nezletilé osoby mohou 

být subjektem držby, pokud jsou na patřičné rozumové a volní úrovni vyspělosti. 

Nezpůsobilé fyzické osoby se mohou stát subjektem držby prostřednictvím vůle 

svých zástupců.  

Mírně komplikovanější je situace u právnických osob a státu, které příliš 

neodpovídají definici oprávněného držitele, který drží věc v dobré víře, protože 

držba vyžaduje určitý duševní stav. Problémem se zabýval Nejvyšší soud ve 

svém odůvodnění rozsudku sp. zn. 22 Cdo 290/2003: „pro právnickou osobu je 

mimo jiné charakteristické, že svou vůli nevytváří sama o sobě, ale jen 

prostřednictvím fyzických osob, a to těch, které jsou k tomu povolány. Jen 

prostřednictvím fyzických osob právnická osoba také projevuje svou vůli 

navenek (zejména činí právní úkony). Od projevu vůle je třeba odlišit tvorbu 
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vůle právnické osoby, která se řídí jejími vnitřními předpisy (například 

stanovami), není-li upravena přímo zákonem. Takto vzniklou vůli právnické 

osoby nelze ztotožnit s vůlí osoby, která jménem právnické osoby jedná.“ Tento 

závěr koresponduje i s úpravou Obecného zákoníku občanského, kde se podle 

výkladu § 337 kvalifikace držby právnické osoby provádí podle dobré či zlé víry 

orgánu právnické osoby a ne podle zástupců či jeho členů. V případě 

vícečlenného statutárního orgánu pak rozhoduje dobrá víra většiny členů. Není-

li tedy většina členů statutárního orgánu právnické osoby v dobré víře, nemůže 

být právnická osoba oprávněným držitelem. 

Za právnickou osobu ovšem nečiní právní úkony pouze statutární orgány, ale i 

jiní pracovníci nebo členové (viz § 20 odst. 2 Občanského zákoníku). Jde o 

obecný problém, zda při nabytí držby zástupcem rozhoduje vůle zastoupeného. 

V tomto případě, se lze přiklonit spíše k takovému řešení, že rozhodující je 

dobrá víra právnické osoby jako takové a psychický stav osoby jednající 

z pověření právnické osoby není důležitý.  

Pokud chceme odpovědi na otázku, jak stát vytváří svou vůli, můžeme vyjít 

z výše uvedeného a můžeme konstatovat, že existence vůle ovládat věc pro 

stát se bude posuzovat podle projevu vůle té organizační složky státu, která je 

ze zákona oprávněna hospodařit s jeho majetkem a provádět jeho správu.  

Důležitým je i odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu, který upravuje 

právní postavení státních organizací hospodařících se státním majetkem NS sp. 

zn. 22 Cdo 306/2001: „V případě, že státní podnik či národní podnik vykonával 

obsah práva hospodaření s majetkem státu či obsah práva hospodaření 

s národním majetkem i vůči majetku, který nebyl ve vlastnictví státu, byl stát 

držitelem tohoto majetku a státní nebo národní podnik byl pouze detektorem“. 

Toto rozhodnutí má svůj význam hlavně při řešení problematiky vydržení ze 

strany státu. 
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IV. PŘEDMĚT DRŽBY 

 

Obecný zákoník občanský ve svém § 311 vymezoval předmět držby jako 

všechny hmotné (tedy věci movité a nemovité) a nehmotné věci (zde zejména 

práce a právo na ni, jakožto i jiná práva připouštějící trvalý nebo opětovný 

výkon), které jsou předmětem právního obchodu. 

 Ustanovení § 129 odst. 2 Občanského zákoníku stanoví, že „držet lze věci, 

jakož i práva, která připouštějí trvalý nebo opětovný výkon“. Pro přesnější 

pochopení tohoto ustanovení budeme muset přesněji definovat jaké věci a jaká 

prává má zákon na mysli. 

 

4.1 Držba věci 

V případě držby věci, při absenci bližšího upřesnění v § 129 Občanského 

zákoníku, musíme vycházet z ustanovení § 119 odst. 1 Občanského zákoníku, 

které věci rozlišuje na movité a nemovité. Z tohoto členění vyplývá, že pod 

pojmem „věci“ je nutno vidět pouze hmotné předměty – res corporales.  

 Teorie i praxe vymezuje věc v právním smyslu tradičně jako ovladatelný 

hmotný předmět, který má svou užitnou hodnotu.  Základními znaky pro 

vymezení věci v právním smyslu tak jsou její ovladatelnost a použitelnost pro 

potřeby lidí.  

 

Samostatným problémem u movitých věcí je otázka, zda lze držet i věci 

zastupitelné a věci hromadné. U zastupitelných věcí jsou zvláštní kategorií 

peníze, protože se jedná o specifický zuživatelný předmět, u kterého je velmi 

obtížné mluvit a přemýšlet o držbě. Ohledně ostatních zastupitelných věcí 

bychom měli být již opatrnější a u každé věci zkoumat, lze li naplnit pojmové 

znaky držby, tedy „corpus possessionis“ a „animus possidendi“. Ani M. 

Knappová není v tomto ohledu příliš vyhraněná, i když se kloní spíše k názoru, 
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že u věcí zastupitelných „se podává spíše negativní odpověď“.8  Jakémukoliv 

sporu uniká otázka, zdali je možné držet věci hromadné, protože to možné je a 

to jak vcelku, tak i každou věc samostatně, i příslušenství věci a dokonce i 

oddělené součásti věci, pokud se oddělením staly samostatnými věcmi v 

právním smyslu. 

 

U nemovitostí se má situace tak, že podle § 119 odst. 2 Občanského zákoníku 

jsou jimi pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Vzhledem ke 

skutečnosti, že ve stávající právní úpravě neplatí zásada „superficies solo 

cedit“, stává se, že vlastník budovy není zároveň i vlastníkem pozemku, ale jen 

jeho držitelem.  

 Zvláštní otázkou může být, zdali mohou být předmětem držby i byty a 

nebytové prostory. M. Knappová ohledně držby bytu či nebytového prostoru 

dochází k závěru, že „jsou-li předmětem vlastnictví, jsou i předmětem držby“.9 

Ke stejnému závěru dospějeme, když vezmeme v potaz např. zákon o 

vlastnictví bytů, který poté kdy v § 2 písm. h označí byty a nebytové prostory za 

„jednotky“ v § 3 odst. 2 stanoví: „Právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento 

zákon nestanoví jinak, ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních 

předpisů, které se týkají nemovitostí“.  Občanský zákoník pak v § 118 odst. 2 

stanoví, že byty a nebytové prostory mohou být předmětem občanskoprávních 

vztahů, tedy vztahů, mezi které patří též majetkové vztahy fyzických a 

právnických osob, mezi které řadíme i držbu. 

 

4.2 Držba práva 

Držba se může týkat nejen držby věci, ale i držby práva. V tomto případě držitel 

vykonává právo pro sebe, ale toto právo mu nenáleží. Podle Spáčila „Držba 

práva není nic jiného než určité chování, které by mohlo být předmětem 

                                                 
8 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 583 
9 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 583 
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právního vztahu a na které právo váže určité právní následky, zejména pak 

posesorní ochranu a možnost vydržení“.10 

 

Pojem držby práva je popisován různým způsobem. Například Rouček držbu 

věci pojímal jakožto držbu práva vlastnického.11 Koncepce držby věci jako držby 

práva vlastnického se objevuje i v novém návrhu Občanského zákoníku. Oproti 

tomu M. Knappová nesouhlasí s tím, pokud je dáváno rovnítko mezi pojem 

držby věci a držby práva, když říká „…pojem držby práva je umělým 

připodobněním určitého právního stavu držbě věci a jde nanejvýš o určitou 

analogii držby, ale ve skutečnosti o něco v podstatě jiného“. Ustanovení § 129 

odst. 2 stanoví, že držet lze jen práva, která připouštějí trvalý nebo opětovný 

výkon. Jak ovšem můžeme posoudit, zdali právo připouští trvalý nebo opětovný 

výkon? Čermák k tomu říká: „Pro účely posouzení, zda právo připouští trvalý 

nebo opětovný výkon, proto výkonem obsahu práva rozumíme chování 

oprávněného, ke kterému ho toto právo opravňuje s výjimkou dispozice 

s právem“.12 Na základě této definice tak můžeme říci, že právy připouštějící 

trvalý nebo opětovný výkon mohou být některá obligační práva jako například 

právo užívat cizí nemovitost sjednané podle § 51 Občanského zákoníku, právo 

nájemní, věcná práva k věci cizí i práva k nehmotným statkům, zejména práva 

průmyslová. 

 

Nejpodstatnějším rozdílem mezi držbou věci a držbou práva je předmět držby. 

U držby práva je vyloučen „corpus possessionis“, který je zde nahrazen 

skutečným vykonáváním práva.  Držba práva spočívá ve výkonu jeho obsahu, 

přičemž držitel tento obsah vykonává jako právo. I držba práva stejně jako 

držba věci může být oprávněná nebo neoprávněná. Ustanovení § 130 a § 131 

upravující oprávněného a neoprávněného držitele sice používají pouze pojmy 

                                                 
10 Spáčil, J., Poznámky k vymezení pojmu „držba“. Právník, 1994, s. 414 an. 
11 Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář, díl II, s. 89 
12 Čermák, K., Držba a průmyslová práva, Bulletin advokacie, 10/1999, s. 18 
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„vlastník“ a „věc“, ale pro potřeby držby práva „vlastníkem“ rozumíme subjekt 

z práva oprávněný, „věcí“ rozumíme právo. 

Držba práva je oprávněná tehdy, jestliže je držitel práva vzhledem ke 

všem okolnostem a povaze konkrétního případu v dobré víře, že mu právo 

patří. V opačném případě je neoprávněným držitelem práva. V pochybnostech 

se i zde uplatňuje vyvratitelná právní domněnka, že držba práva je oprávněná.13 

 

Nejčastěji se v praxi využívá držba práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

Vykonává-li proto někdo právo odpovídající věcnému břemenu pro sebe, a je se 

zřetelem ke všem okolnostem a povaze konkrétního případu v dobré víře, že 

mu toto právo patří (ve skutečnosti však tomu tak není), je oprávněným 

držitelem práva.14 Jen výkonem takového práva lze právo odpovídající 

věcnému břemeni podle § 151n odst. 1 Občanského zákoníku ve spojení s § 

134 Občanského zákoníku nabýt. 

 Pokud ovšem chceme mít jistotu správného, právně podloženého 

rozhodnutí, že se jedná o výkon práva, pak v každém takovém případě je nutno 

pečlivě posuzovat konkrétní skutkový stav, abychom mohli s jistotou říci, zdali 

se v daném případě jedná o držbu práva či nikoliv.  

Například „skutečnost, že se někdo chová způsobem, který naplňuje 

možný obsah práva odpovídajícího věcnému břemeni (např. přechází přes cizí 

pozemek), ještě neznamená, že je držitelem věcného práva. Vodítkem 

k vyslovení takového závěru je rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdon 

1417/2001 kde se v odůvodnění říká že: „Samotná skutečnost, že někdo jedná 

způsobem, odpovídajícím obsahu věcného břemene přecházet přes pozemek 

nebo procházet domem nemůže vést k závěru o oprávněné držbě 

odpovídajícího práva i proto, že přes cizí nemovitost lze přecházet (anebo, jde-li 

o budovu, nemovitosti procházet) na základě různých právních důvodů, může jít 

                                                 
13 Knappová, M., Švestka, J., a kol., Občanské právo hmotné I, Praha 2002, s. 293 
14 Tamtéž 
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například o závazkový vztah, může jít o výprosu (vlastník pozemku přecházení 

jiných osob trpí, aniž by jim k tomu přecházení vzniklo nějaké právo), anebo 

může jít o užívání cizího pozemku jako účelové komunikace, příp. o jiný 

veřejnoprávní důvod“. 

 

Kvůli svým specifickým vlastnostem, zde mimo výše provedené základní 

rozdělení předmětu držby, chci ještě zmínit cenné papíry. Kromě toho, že jejich 

úprava je provedena v zákoně o cenných papírech, mají tu zvláštnost, že u nich 

není důležitá držba ale jakkoli získaná a libovolně dlouho trvající detence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 

V. POJMOVÉ ZNAKY DRŽBY 

 

Pro vznik držby je třeba, aby držitel splnil dvě základní podmínky. První 

podmínkou je aby měl držební vůli - animus possidendi. Druhou podmínkou je 

aby fakticky věc ovládal – corpus possessionis. Pro vznik držby není 

podmínkou, aby oba znaky vznikly ve stejném okamžiku, a také není předepsán 

postup, v jakém pořadí musí být u držitele tyto znaky naplněny. Druhý znak 

ovšem musí vždy vzniknout ještě za trvání znaku prvního. 

 

5.1 Corpus possessionis  

Pokud jsem v úvodu použil formulaci, že se jedná o faktické ovládání věci, je na 

tomto místě třeba říci, že možná vhodnější je formulace, kterou používá i platný 

Občanský zákoník v § 129 odst. 1 – „nakládání s věcí“. Jak uvádí M. Knappová, 

termín „faktické ovládání věci“ totiž místo toho aby na otázky odpovídal, spíše 

nové vytváří, umožňuje například polemizovat o tom, co se stane, když někdo 

není fyzicky způsobilý věc ovládat atd. Pro podporu používání termínu „faktické 

ovládání věci“ svědčí pro změnu jeho výklad tak jak jej provedl Nejvyšší soud 

ve svém odůvodnění rozsudku sp. zn. 22 Cdo 728/2000 kde uvádí: „Faktickým 

ovládáním se nerozumí jen fyzické ovládání věci. Fakticky věc ovládá ten, kdo 

podle obecných názorů a zkušeností vykonává tzv. právní panství nad věcí. 

Proto je držitelem pozemku i ten, kdo na něj fakticky dlouhou dobu nevstoupil, 

pokud se držby nechopí někdo jiný, a také ten, kdo vykonává držbu 

prostřednictvím jiné osoby (tzv. detentora). Je však nezbytné, aby detentor věc 

fyzicky ovládal pro držitele a jeho jménem (například jako jeho nájemce)“.  

 Přesná a vyčerpávající definice toho jak corpus possessionis vzniká a co 

vlastně představuje je tradičním problémem právní vědy. M. Knappová k tomuto 

problému uvádí, že „už více než dva tisíce let existuje pochybnost o tom, co je 

to corpus possessionis. Corpus possessionis spočívá v tom, že někdo má věc 
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ve své rozhodovací sféře.“15 Protože si s problémem dokonalé definice 

neporadili ani věhlasní autoři, bude lepší dát na doporučení M. Knappové, této 

snaze se vyhneme a budeme se spoléhat na empirii a intuici. Pro naše potřeby  

snad postačí, když řekneme, že „corpus possessionis  má ten, kdo vstupuje 

ohledně věcí do takových společenských vztahů, které jsou obecně považovány 

za projev právní moci nad věcí, tedy za nakládání s věcí“.16  

Na tomto místě je potřeba upozornit, že nakládání s věcí podle § 129 

odst. 1 Občanského zákoníku, kde je kladen důraz spíše na užívání věci, není 

významově totožné s chápáním  oprávněním vlastníka nakládat s věcí podle     

§ 123 Občanského zákoníku, které je významově mnohem širší.  

 Corpus possessionis u držby práva je dán samým vykonáváním určitého 

práva. Pokud platný občanský zákoník označuje za předmět držby práva pouze 

opakovaný výkon tohoto práva, můžeme říci, že nepostačí pouze jeden takový 

výkon práva ale skutek, který zakládá výkon práva, by měl být opakován. 

Rouček navíc říká že „skutečný výkon zde také není, nebyl-li nerušeně 

dokončen“17, to by znamenalo, že za výkon práva se pro držbu práva nepočítá, 

pokud by byl v každém jednotlivém případě výkon práva jen zahájen ale nebyl 

dokončen.  Důležité ovšem je, že výkon prává v daném případě není dokonán 

z důvodu jeho rušení. Proto je podle mne skutečným výkonem práva i situace, 

když osoba, které svědčí právo průchodu přes cizí pozemek, na tento vstoupí, 

v polovině se zastaví a o své vůli se vrátí zpět, aniž by využila svého práva 

přejít přes celý pozemek. 

 

5.2 Animus possidendi   

Animus possidendi je vůle držet věc pro sebe a svým jménem, nakládat s ní 

jako s vlastní, jako s předmětem svého vlastnictví a v případě práva toto 

                                                 
15 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 584 
16 Spáčil, J., Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2005, s. 219 
17 Rouček, F., Sedláček, J., Komentář, díl II, s. 72 
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vykonávat pro sebe. Posouzení toho, zda někdo s věcí nakládá jako s vlastní, 

se nezkoumá ze subjektivního hlediska toho, kdo věc má (komu náleží corpus 

possessionis), ale z hlediska objektivního.18 Sestavit legální definici toho, kdy 

subjekt nakládá s věcí jako s vlastní je velmi obtížné, a to zvláště v případě, kdy 

popisujeme právní konstrukci držby, která uznává i držbu neoprávněnou. M. 

Knappová pro tento účel používá negativního vymezení, kdy říká „spolehlivě lze 

říci, že s ní nenakládá jako s vlastní ten, jehož nakládání s věcí je závislé na 

právu někoho jiného, kdo mu nakládání s věcí právně nebo fakticky dovolil“.19 

 V případě držby práva je projevem toho, že někdo vykonává právo pro 

sebe, výkon takového práva. Držitelská vůle se zde bude vždy vztahovat 

k obsahu konkrétního práva. 
 

Animus possidendi se v platné právní úpravě nachází § 129 odst. 1 

Občanského zákoníku, ve formulaci nakládá s věcí „jako s vlastní“. Právě tato 

subjektivní složka odlišuje držební vůli jednak od pojmu animus domini tj. od 

nakládání s věcí někým, kdo se za vlastníka nepovažuje a dále od pojmu 

animus detinendi, který představuje vůli někoho, kdo chce mít věc pouze 

fakticky u sebe (v některých právních řádech, které nerozlišují držbu a detenci 

se animus detinendi považuje za animus possidendi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Kincl, J., Urfus, V., Římské právo, Praha 1990, s. 209 
19 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 585 
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VI. NABYTÍ DRŽBY, JEJÍ PŘERUŠENÍ A POZBYTÍ DRŽBY 

 

6.1 Nabytí držby 

V otázce nabytí držby není právní teorie zajedno s právní praxí. A důvod je 

jednoduchý, právně teoretická koncepce nabývání držby neodpovídá úplně 

současným požadavkům právní praxe a striktní vyžadování dodržování nabytí 

držby způsobem, který byl obvyklý ve starém Římě, by v dnešních podmínkách 

měl za výsledek stav, kdy celá řada věcí by nebyla v držbě nikoho. 

 Celý problém spočívá v tom, že se klade otázka, zda se držby nabývá 

vždy jen „corpore – uchopením“ a zároveň „animo – projevem vůle nakládat 

s věcí jako s vlastní“, anebo jestli nebude nepostačovat „solo amino – pouhý 

projev vůle nakládat s věcí jako s vlastní“.  

 Co se týká Římského práva, jsou Paulus i Gaius zajedno, když oba tvrdí, 

že držbu nelze nabýt „nudo amino“ tedy pouhým projevem vůle nakládat s věcí 

jako s vlastní.  Tento striktní požadavek ovšem Gaius mírně koriguje výrokem 

„solo animo retinere potest“, kterým přiznává možnost, že držba může být 

zachována pouze vůlí nakládat s věcí jako se svou, pokud bylo držiteli 

znemožněno věc fakticky ovládat. 

 Výsledkem historického vývoje je tak dnešní stav, kdy je umožněno, aby 

držba byla nabyta „solo animo“. Tato možnost platí i pro zachování držby.  Díky 

tomu tak dnes můžeme držbu nabývat nejen „animo et corpore“, jako například 

jednostranným hmotným uchopením nebo hmotnou tradicí, ale i celou řadou 

různých právních vztahů, kdy jeden ze subjektů nabývá držbu, aniž by mu 

držená věc byla fyzicky předána.  Jedná se například o dohody, kdy se 

držitelem stane ten, kdo doposud věc pouze detinoval „traditio brevi manu“, 

nebo dohodou o převodu držby, kdy je věc předána formou její bližší 

specifikace podrobnou identifikací v dohodě, nebo předáním její symbolické 

části např. klíčů od domu „traditio longa manu“.  Možná je i dohoda, kdy nový 

nabyvatel držby ponechá věc držiteli původnímu v detenci aj. 
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Držba může být nabyta, vykonávána i převedena dál prostřednictvím zástupce. 

Platná právní úprava sice tuto možnost jmenovitě neuvádí, ale z povahy věci 

vyplývá, že při dodržení podmínek řádného zmocnění a ostatních formálních 

podmínek s držbou spojených tomu nic nebrání. Možnost výkonu práva držby 

zástupcem je řešena v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 

728/2000:  „Pro vznik držby je nezbytné naplnění dvou předpokladů: vůle s věcí 

nakládat jako s vlastní (animus possidendi - prvek subjektivní) a faktické 

ovládání věci - panství nad věcí (corpus possessiones- prvek objektivní). 

Faktickým ovládáním se nerozumí jen fyzické ovládání věci. Fakticky věc 

ovládá ten, kdo podle obecných názorů a zkušeností vykonává tzv. právní 

panství nad věcí. Proto je držitelem pozemku i ten, kdo na něj fakticky dlouhou 

dobu nevstoupil, pokud se držby nechopí někdo jiný, a také ten, kdo vykonává 

držbu prostřednictvím jiné osoby (tzv. detentora). Je však nezbytné, aby 

detentor věc fyzicky ovládal pro držitele a jeho jménem (například jako jeho 

nájemce). Důkazní břemeno, že tomu tak bylo, leží na tom, kdo tvrdí, že ten, 

kdo věc fyzicky ovládal, byl jeho detentorem. Držby věci se lze uchopit též její 

tradicí. Držitel se nemusí chopit držby věci sám, ale může jít o její nabytí 

zástupcem; není ani nutné fyzické převzetí věci držitelem. Držba tak může přejít 

prohlášením (učiněným výslovně i konkludentně) o tom, že osoba, která převádí 

věc, kterou jako vlastník drží, ji bude nadále držet pro nabyvatele jako její 

detentor z jiného právního důvodu (constitutum possessorium). V tomto případě 

nedojde ke změně ve fyzickém ovládání věci, její držba však přejde na 

nabyvatele“. 

 Držbu lze nabýt také dohodou nebo děděním. Nic také nebrání tomu, aby 

držba byla nabyta také lstí, násilím nebo výprosou, takový držitel ovšem bude 

držitelem neoprávněným. 

 Zajímavým problémem je otázka, kdo je držitelem věci, která je zatížena 

věcným břemenem. Koncepce držby v našem právním řádu neumožňuje to, co 

je možné v zemích, v jejichž právních úpravách není tak striktně oddělena 
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detence od držby a kde je možno mluvit o tzv. dvojí držbě. V našich 

podmínkách tak za situace, kdy chceme z pohledu držby zhodnotit právní 

postavení např. majitele pozemku zatíženého věcným břemenem a subjektu 

kterému právo z věcného břemene prospívá, pak musíme použít právní 

konstrukci, kdy držitelem pozemku je jeho vlastník, kdežto subjekt mající právo 

odpovídající věcnému břemeni není držitelem věci, ale držitelem tohoto práva. 

 

6.2 Přerušení držby 

K přerušení držby nedochází například nepřítomností držitele ani za situace, 

kdy držitel věc svěří do detence někomu jinému. Vlastník nebo oprávněný 

držitel tak zůstává držitelem věci i po dobu jejího nájmu, opravy, výpůjčky, 

ztrátou nebo krádeží (pokud byly věci posléze navráceny). Ve všech těchto 

případech faktický zánik možnosti věc ovládat nevede k přerušení držby, pokud 

vlastníkovi nebo držiteli zůstává „solo animo“.  

 

6.3 Pozbytí držby 

Způsoby pozbytí držby u nás nejsou v zákoně nikde řešeny. Nezbývá než 

jednotlivé základní možnosti pozbytí držby stanovit za pomocí dedukce. Držba 

se tedy může pozbýt smrtí konkrétního držitele, nebo zánikem právnické osoby, 

která byla držitelem.  Držba se dále pozbývá zánikem předmětu držby. Držba 

zaniká v okamžiku, kdy ji ke stejné věci nabyl jiný subjekt, to může nastat i „solo 

animo“. Držba se pozbývá i opuštěním věci a to „animo et corpore“, nestačí 

tedy, pokud se držitel od věci jen vzdálí, pokud mu zůstane vůle nakládat s věcí 

jako s vlastní. Držba se pozbývá ztrátou věci „solo corpore“ pokud je její 

nalezení nepravděpodobné. Samostatnou možností je situace, kdy po pozbytí 

držby derelikcí věc zůstane bez držitele. To je například případ opuštěné věci, 

která pouze samým opuštěním ještě nedostává do držby státu. To se stane až 

v okamžiku, kdy ji nálezce odevzdá na patřičném úřadě. Věc od nálezu ovšem 

nebyla ani v držbě nálezce, pokud tento pojal úmysl nalezenou věc odevzdat. 
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VII. OPRÁVNĚNÁ A NEOPRÁVNĚNÁ DRŽBA 

 

Úvodem bude vhodné poukázat na rozdíly v  chápání držby Obecným 

občanským zákoníkem a stávající úpravou, abychom lépe pochopili, k jak 

závažné změně na počátku padesátých let došlo, když byly opuštěny zásady, 

na kterých byla vystavěna právní úprava držby v Obecném zákoníku 

občanském z roku 1811. 

 

Podle Obecného zákoníku občanského musela být držba umožňující vydržení 

„řádná“ (iusta possessio), „poctivá“ (bonae fidei possessio) a „pravá“ (iusta 

possessio v užším smyslu).  

  Za držbu „řádnou“ byla považována taková, která se opírala o platný 

právní důvod, tzv. titul (iusta causa possessio). Titul musel vždy existovat a 

rozhodně nepostačovala domněnka držitele, že titul má. Podmínky kladené na 

„řádnou“ držbu byly natolik rigidní, že např. při koupi nestačila koupě jako 

taková, ale byla vyžadována i tradice tedy kompletní „titulu set modus 

acquirendi“.  Řádným držitelem podle Obecného zákoníku občanského tak 

mohl být v podstatě pouze subjekt, který nabyl držbu smlouvou o převodu 

vlastnictví od nevlastníka. 

 Za držbu „poctivou“ byla podle § 326 Obecného zákoníku občanského 

považována taková, která byla vykonávána držitelem bezelstným, který „z příčin 

pravděpodobných má věc, kterou drží, za svou“. V pochybnostech se mělo za 

to, že držení je bezelstné (§ 328 Obecného zákoníku občanského). Abychom 

mohli říci, že držba je poctivá, nepostačovalo subjektivní přesvědčení držitele o 

oprávněnosti své držby, tento se musel domnívat, že věc je jeho alespoň „z 

pravděpodobných důvodů“. V tomto ohledu byl zákon vcelku benevolentní, 

protože poctivá držba mohla vycházet jak z domnělého právního důvodu 

v případě skutkového omylu, tak i z důvodu neznalosti zákona. 
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 Za držbu „pravou“ byla považována taková, která dle § 345 Obecného 

zákoníku občanského nevznikla tak, že by se někdo zmocnil věci násilím anebo  

lstí, do držby se tajně vloudil nebo věc jen pro výprosu držel. Takové jednání 

však nebránilo vydržení singulárním nástupcem, jemuž na rozdíl od dědiců 

nepravost předchůdcova nevadila. 

 Podmínky umožňující vydržení podle obecného zákoníku občanského tak 

byly mnohem náročnější než nároky kladené na poctivou držbu, která 

umožňovala výhodnější postavení držitele při vypořádání s vlastníkem.  

 

S přijetím „Středního“ občanského zákoníku v roce 1950 dochází ke změnám 

kdy místo dosavadního třídění držby na pravou a nepravou, poctivou a 

nepoctivou, pořádnou a nepořádnou zde máme nové rozlišení na držbu 

oprávněnou a neoprávněnou. Oprávněná držba má blíže k držbě poctivé než 

k držbě řádné podle obecného zákoníku občanského, nelze ji však ztotožňovat 

s žádným druhem držby upraveným v Obecném zákoníku občanském. 

 

Ustanovení § 130 odst. 1 Občanského zákoníku stanoví, že „je-li držitel se 

zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, 

je držitelem oprávněným…“ S termínem oprávněný držitel se poprvé setkáváme 

ve spojení s pojmem „oprávněná držba“, který byl do našeho právního řádu 

zaveden tzv. Středním občanským zákoníkem č. 141/1950 (dále jen SOZ).   

 Oprávněná držba předpokládá, že držitel je v dobré víře, že mu věc nebo 

právo patří, a že je v této dobré víře se zřetelem ke všem okolnostem.20  Obě 

podmínky pak musí být splněny zároveň. Opakem oprávněné držby je pak 

držba neoprávněná, která postrádá dobrou víru „se zřetelem ke všem 

okolnostem“. 

 

                                                 
20 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M., Občanský zákoník. Komentář. Praha 1999, s. 277 
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7.1 Dobrá víra 

Dobrá víra je psychický stav držitele. Držitel v dobré víře se domnívá, že mu 

věc nebo vykonávané právo patří, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Dobrá 

víra musí vyplývat z konkrétních okolností, které podporují opodstatněnost  

držitelova přesvědčení.  Pro naplnění dobré víry nestačí pouze negativní 

přesvědčení držitele, že nepůsobí bezprávně, když si přisvojuje určitou věc, jak 

nepřesně uvádí závěr občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 29. 12. 

1984, Cpj 51/84 publikovaný pod č.  45/1984 Sb.: „dobrá víra je přesvědčení 

nabyvatele, že nejedná bezprávně, když si např. přisvojuje určitou věc. Jde o 

psychický stav, vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být 

předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být jen skutečnosti 

vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se přesvědčení projevuje navenek, tedy 

okolnosti, z nichž lze dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře, že mu věc 

patří (§ 132a odst. 1 Občanského zákoníku ve znění novely provedené 

zákonem č. 131/1982 Sb.)“  Pro naplnění dobré víry je potřeba mít i pozitivní 

přesvědčení držitele, že mu věc nebo právo náleží. Dobrá víra držitele se musí 

vztahovat ke všem právním skutečnostem, které mají za následek nabytí věci 

nebo práva, jež je předmětem držby, tedy i k titulu, na jehož základě mohlo 

držiteli vzniknout vlastnické právo. To ovšem neznamená, že takový titul musí 

být dán, postačí, že držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že 

tu takový titul je, jak uvádí odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 

Cdo 2077/2002: „Dobrá víra držitele se musí vztahovat ke všem právním 

skutečnostem, které mají za následek nabytí věci nebo práva, jež je předmětem 

držby, tedy i k titulu, na jehož základě mohlo držiteli vzniknout vlastnické právo. 

To ovšem neznamená, že takový titul musí být dán; postačí, že držitel je se 

zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že tu takový titul je. Posouzení, je-li 

držitel v dobré víře či nikoli, je třeba vždy hodnotit objektivně a nikoli pouze ze 

subjektivního hlediska (osobního přesvědčení) samotného účastníka“. Otázka 

existence dobré víry se navzdory zbožnému přání advokátní praxe posuzuje 
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z hlediska objektivního, tedy podle toho, zda držitel při normální opatrnosti, 

kterou na něm lze požadovat, neměl a nemohl mít pochybnosti, že mu věc nebo 

právo náleží. Nepostačuje tedy pouze subjektivní hodnocení držitele. Z výše 

uvedeného vyplývá, že dobrá víra zanikne okamžitě, pokud se držitel seznámí 

se skutečnostmi, které objektivně vedou k pochybám o tom, že držiteli věc nebo 

právo patří.21 

 

7.2 Dobrá víra a právnické osoby 

Základní podmínkou pro posouzení držby jako oprávněné je dobrá víra držitele, 

která je dána „se zřetelem ke všem okolnostem“. Pokud jsme uvedli, že dobrá 

víra je psychický stav držitele, těžko můžeme po právnické osobě, která nemá 

psychiku, vyžadovat stejnou dobrou vůli jakou vyžadujeme u fyzické osoby. Pro 

vyřešení tohoto problému Nejvyšší soud konstatoval: „Právnické osoby jsou 

subjekty, které byly vytvořeny lidmi (fyzickými osobami), a kterým zákon 

přiznává postavení právnických osob. Pro právnickou osobu je mimo jiné 

charakteristické, že svou vůli nevytváří sama o sobě, ale jen prostřednictvím 

fyzických osob, a to těch, které jsou k tomu povolány. Jen prostřednictvím 

fyzických osob právnická osoba také projevuje svoji vůli navenek (zejména činí 

právní úkony). Od projevu vůle je třeba odlišit tvorbu vůle právnické osoby, 

která se řídí jejími vnitřními předpisy (například stanovami), není-li upravena 

přímo zákonem. Takto vzniklou vůli právnické osoby nelze ztotožňovat s vůlí 

osoby, která jménem právnické osoby jedná“ (C 2086 Sou R NS). Jak tedy 

dobrou víru právnických osob posuzovat, když i zákon tuto otázku neupravuje? 

Spáčil s poukazem na nález Ústavního soudu sp. Zn. III ÚS 77/97 využívá pro 

řešení problému zásady uvedené v § 337 Obecného zákoníku občanského (viz 

kapitola subjekty držby). Kvalifikace držby právnické osoby se pak provádí 

                                                 
21 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M., Občanský zákoník. Komentář. Praha 1999, s. 277 
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podle dobré či zlé víry orgánů právnické osoby, nikoli podle vědomí zástupce či 

členů tohoto orgánu.22 

K dobré víře státu lze upozornit například na odůvodnění rozsudku Nejvyššího 

soudu sp. zn. 22 Cdo 1115/2001. „Podle tohoto rozhodnutí stát není 

oprávněným držitelem, nebyl-li se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, 

že věc mu patří, již při uchopení držby. Nedostatek dobré víry státu, který se 

chopil držby, nelze zhojit tím, že věc je předána do správy jinému státnímu 

orgánu, který o okolnostech nabytí držby není informován“.  

 

Na dobrou víru statutárního orgánu by ve většině případů neměla mít vliv ani 

případná absence dobré víry u osob jednajících z pověření právnické osoby. 

Ovšem tento závěr se za stávajícího stavu právní úpravy této problematiky zdá 

pouze jako nejméně sporný ze spektra dalších možných řešení jak posuzovat 

vliv zástupců na dobrou víru právnické osoby. 

V případě posuzování dobré víry u státu se přiměřeně použijí výše 

uvedené postupy pro právnické osoby. 

 

7.3 Dobrá víra a omyl 

Držitel je v omylu ohledně svého práva. Tento omyl může být způsoben 

právními skutečnostmi, druhými osobami nebo právní úpravou.  O dobré víře 

můžeme mluvit ve vztahu k tzv. omluvitelném omylu.  Omluvitelný je omyl, ke 

kterému došlo přesto, že mýlící postupoval s obvyklou mírou opatrnosti, jež lze 

se zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém požadovat (C 1304 

Sou R NS). V samotných základech oprávněné držby tak leží omluvitelný omyl. 

Nyní se pokusíme odpovědět na otázku, jaký vliv na oprávněnou držbu má omyl 

právní.  Právní omyl spočívá v komplexní nebo částečné neznalosti právních 

                                                 
22 Spáčil, J., Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 
2005, s. 230 
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norem a tato neznalost má za následek nesprávné hodnocení právních 

důsledků různých právních skutečností. I když v platném Občanském zákoníku 

není nikde obsažena zásada, že neznalost zákona neomlouvá, neměli bychom 

ve vztahu k dobré víře na platnost této zásady rezignovat. Současné 

společenské podmínky, rozvoj informačních technologií a široká dostupnost 

právních služeb vytvářejí dobré předpoklady pro to, aby každý jedinec 

spravoval své zájmy z pozice dobrého hospodáře. Bez platnosti zásady, že 

neznalost zákona neomlouvá, která je přirozenou součástí právní regulace by 

došlo k zhroucení celé konstrukce oprávněné a neoprávněné držby vystavěné 

na dobré víře jako základním stavebním kameni. M. Knappová k této 

problematice uvádí: „Ten kdo jedná na základě neznalosti zákona, jeho špatné 

znalosti, jeho nesprávné interpretace apod., podle nikde nepsané, ale 

všeobecně (i v soukromém právu) uznané zásady ignorantia iuris non excusat , 

v dobré víře být asi nemůže“.23  Mohou ovšem nastat situace, kdy i omyl právní 

bude omylem omluvitelným a držiteli tak díky dobré víře bude svědčit 

oprávněná držba, a to za situace, kdy ke vzniku držby na základě jednoho 

z právně relevantních výkladů zákona. Jde o výjimečné případy, kdy samotné 

znění právního předpisu je natolik nejasné, že k objasnění jeho závazného 

výkladu je zapotřebí rozhodnutí ve Sbírce soudních rozhodnutí. 

 

7.4 Držba „contra tabulas“ 

Během účinnosti obecného zákoníku občanského zvítězilo mínění, že držba 

„contra tabulas“, tedy v rozporu se zápisy ve veřejných knihách, je možná, a že 

dokonce může vést i k nabytí vlastnictví vydržením. Současná judikatura řeší 

tuto problematiku v zásadě obdobně, a to například v odůvodnění rozsudku 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2211/2000,  kde je učiněn závěr, že 

objektivně omluvitelný omyl není na překážku poctivé držbě podle Obecného 

                                                 
23 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 586 
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zákoníku občanského, ani oprávněné držbě podle platného občanského 

zákoníku, když samotné zdůvodnění je následující: „Odborná literatura k tomuto 

zákonu vycházela z názoru, že podle občanského zákoníku mohou býti práva, 

která se zapisují do knih veřejných, v držením naturálním, tj. že držitelem 

takového práva bude, kdo je vykonává, ač v knihách není zapsán; připouštělo 

se i vydržení práv k nemovitostem „contra tabulas“, tedy v rozporu se zápisem 

do veřejných knih (Krčmář, J.: Práva věcná, Praha 1930, s. 95 a násl.). Právní 

povinnost nechat vytyčit a identifikovat držené pozemky nelze z tehdy platného 

práva dovodit. Samotná skutečnost, že držitel nenechal vytyčit hranice jím 

držených pozemků a nezjistil tak, že drží i část pozemku, jehož vlastníkem není, 

nevylučuje poctivou držbu podle § 326 OZO, ani držbu oprávněnou podle 

Občanského zákoníku z roku 1950 a podle platného Občanského zákoníku“. 

Odůvodnění rozsudku NS sp. zn. 22 Cdo 702/2002 řeší vydržení nemovitosti 

na základě držby vykonávané v rozporu se zápisem do veřejných knih a účinky 

nesprávné intabulace.  Vyjadřuje se k dobré víře opírající se o zápis 

do veřejných knih. Podle tohoto rozsudku v době platnosti OZO z roku 1811 

i podle pozdějších občanských zákoníků se připouštělo vydržení práv 

k nemovitostem na základě držby vykonávané v rozporu se zápisem 

do veřejných knih. Intabulace však nehojila vady nabývacího titulu. „V případě, 

že držitel vychází z toho, že jím vykonávané právo mu náleží, a opírá toto 

přesvědčení o výpis z katastru nemovitostí (příp. jiné pozemkové evidence), 

která má povahu veřejné listiny, je objektivně ohledně existence zapsaného 

práva v dobré víře. Pokud se držitel, který nabýval vlastnictví k panujícímu 

pozemku, chopil držby práva odpovídajícího věcnému břemeni na základě 

výpisu z katastru nemovitostí (příp. jiné veřejné knihy), nemůže jeho dobrou 

víru, způsobilou být předpokladem vydržení tohoto práva, vyloučit jen okolnost, 

že nahlédnutím do pozemkové knihy mohl zjistit, že původní právo služebnosti 

(posléze přeměněné ve věcné břemeno) bylo zapsáno chybně“. 
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Novelou § 133 odst. 2 Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 1993 

byl u nás opět zaveden konstitutivní zápis do katastru nemovitostí. Vzhledem 

k této skutečnosti se objevily názory, že oprávněná držba „contra tabulas“ podle 

našeho práva, od 1. ledna 1993, není možná. Kdo totiž nakládá s nemovitostí 

po tomto datu jako s vlastní a není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, 

nemůže být v dobré víře, že mu nemovitost patří, ledaže by zápis v katastru 

nemovitostí neodpovídal právnímu stavu. M. Knappová k tomu však uvádí: „Věc 

však úplně bez pochybností není a oprávněnou naturální držbu nemovitosti, tj. 

její oprávněnou držbu někým, kdo není jako její vlastník zapsán v evidenci 

nemovitostí, patrně vyloučit nelze“.24 Tomuto závěru dala za pravdu i judikatura.  

 

7.5 Právní důvod oprávněné držby 

Platné právo nevyžaduje k oprávněné držbě žádný titul, pouze mu jde o to, aby 

držitel byl se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří.25   

V tomto duchu by měly být interpretovány i některé nálezy Nejvyššího 

soudu, které jsou někdy mylně vykládány tak, že k nabytí oprávněné držby je 

vyžadován právní titul, a to i neplatný.  Jedná se například o takto formulovaný 

nález: „Posouzení toho, zda držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré 

víře, že mu věc nebo právo náleží (§ 130 odst. 1 Občanského zákoníku), 

nemůže vycházet jen z posouzení subjektivních představ držitele. Dobrá víra 

držitele se musí vztahovat i k okolnostem, za nichž vůbec mohlo věcné právo 

vzniknout, teda i k právnímu důvodu (titulu) který by mohl mít za následek vznik 

práva“ (odůvodnění k rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. Cdon 1178/96). 

Zajímavý je i odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 

431/1996 týkající se chybějícího právního titulu k držbě práva: „Pokud se 

nabyvatel nemovitosti spokojí s pouhým ústním sdělením převodce, že 

                                                 
24 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 583 
25 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. 10 vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2006, s. 217 
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s vlastnictvím nemovitosti je spojeno právo odpovídající věcnému břemeni, 

přičemž tato okolnost není uvedena ve smlouvě o převodu nemovitosti a 

nabyvatel se o existenci tohoto práva nepřesvědčí, nemůže být se zřetelem ke 

všem okolnostem v dobré víře, že mu toto právo náleží, neboť při normální 

opatrnosti, kterou lze po něm požadovat, by si existenci tohoto práva, případně 

právního titulu, který měl za následek jeho vznik, ověřil“. 

 

Problematika právního důvodu oprávněné držby je tedy poměrně přehledná a 

jednoduchá. Držitel, aby byl v dobré víře a byl tak i držitelem oprávněným, musí 

být přesvědčen, že má právní titul, který i co do formy podle platného práva má 

za následek převod vlastnictví. Ve skutečnosti bude tento oprávněný držitel 

jednat ve skutkovém omylu, nebo za jistých okolností i v omylu právním. 
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VIII. PRÁVNÍ POSTAVENÍ DRŽITELE 

 

1. Relace vztahu držitel - vlastník 

Právní úpravou v § 130 a § 131 Občanského zákoníku.  je vymezeno právní 

postavení držitele. Vlastníkovi (případně subjektu, který má od vlastníka 

oprávnění mít věc u sebe), podle § 126 Občanského zákoníku, svědčí právo na 

ochranu proti tomu, kdo do tohoto vlastnického práva neoprávněně zasahuje. 

Vlastník se může proto domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neoprávněně 

zadržuje. Na základě tohoto vlastníkova oprávnění vzniká držiteli, a je úplně 

jedno jestli se jedná o držitele oprávněného či neoprávněného, právní povinnost 

věc vlastníkovi vydat.  

 Držitel tuto povinnost nemá pouze v případě, že věc má u sebe z jiného 

právního důvodu, například na základě závazkového právního vztahu nebo 

pokud se vlastník snaží získat věc nazpět svépomocí za podmínky rušení 

pokojného stavu na straně držitele. Proti takovému zásahu vlastníka se může 

držitel domáhat i ochrany u příslušného orgánu státní správy podle § 5 

Občanského zákoníku.  

 Variací vztahu vlastník – držitel je vztah mezi pravým a nepravým dědicem 

kdy pravý dědic je v postavení vlastníka a nepravý dědic v postavení držitele. 

Pro tento vztah má platný Občanský zákoník specifická ustanovení ve svém     

§ 485. 

 

8.2 Právní postavení držitele oprávněného 

Oprávněný držitel může vydržením podle § 134 Občanského zákoníku nabýt 

vlastnické právo k věci. Z ustanovení § 130 odst. 2 Občanského zákoníku 

vyplývá, že pokud zákoník nestanoví jinak, má oprávněný držitel stejná 

oprávnění jako vlastník a vůči třetím osobám obdobná práva na ochranu. 

   Toto oprávnění dává oprávněnému držiteli v souladu s ustanovením  § 123 

Občanského zákoníku právo věc držet, užívat, požívat, tj. brát z věci plody a 
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jiné užitky a nakládat s ní. Může tedy například k věci zřizovat práva, která 

spočívají v užívání a držbě věci, tedy zejména právo nájemní a práva 

odpovídající věcným břemenům. Oprávněný držitel může věc dokonce 

spotřebovat, vrátit ji poškozenou nebo i zničit, aniž by byl povinen vlastníkovi 

nahradit škodu.  

 

Zvlášť důležitou otázkou a zajímavým interpretačním problémem zůstává 

nejasnost ve výkladu § 130 odst. 2 Občanského zákoníku, jestli oprávněný 

držitel může také věc, včetně vlastnického práva, převést na jinou osobu.  

 M. Knappová k tomuto problému s odkazem na § 130 odst. 2 Občanského 

zákoníku uvádí: „Jednal-li oprávněný držitel věci s těmito třetími osobami, jednal 

s nimi jako vlastník věci, tj. jako by byl vlastníkem věci, a třetí osoby se mohly 

domnívat, že jednají s vlastníkem, a jistě nabyly práv, jako kdyby jednaly 

s vlastníkem. Přitom oprávněný držitel nejednal jako zástupce vlastníka, nýbrž 

jménem svým, přesto však vlastníka, pokud se týče věci, zavazoval“.26  Z výše 

uvedeného pak vyplývá, že vlastník nebude moci proti nabyvateli v dobré víře 

uplatnit námitku „nemo plus iuris“ ani nárok na náhradu.  

 Právní praxe ovšem nabízí i druhý možný pohled na výklad ustanovení     

§ 130 odst. 2 Občanského zákoníku. Spáčil například zastává restriktivní 

výklad, ze kterého vyplývá, že u tohoto ustanovení nemůžeme použít výjimku 

ze zásady, že nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám má. 

Problémem totiž je, že pokud má být tato zásada v zájmu právní jistoty 

prolomena výjimkami, děje se tak vždy přesnou formulací v zákoně.  

 Tak je tomu například v § 446 Obchodního zákoníku, podle kterého 

„kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem 

prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, 

věděl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat 

                                                 
26 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 588 
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za účelem jeho prodeje“ dále v § 486 Občanského zákoníku, podle něhož „kdo 

v dobré víře něco nabyl od nepravého dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno, je 

chráněn tak, jako by to nabyl od oprávněného dědice“ nebo v § 20 zákona o 

cenných papírech kde se uvádí „Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, stává se 

ten, na koho je cenný papír převáděn, vlastníkem tohoto cenného papíru i 

tehdy, jestliže převodce neměl právo listinný cenný papír převést, ledaže věděl 

nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. V 

pochybnostech se dobrá víra předpokládá“. 

 U § 130 odst. 2 Občanského zákoníku ovšem taková zákonná úprava 

schází, a jako výjimku ze zásady „nemo plus iuris in alium transfere potest 

quam ipse habet““ nenalezneme toto ustanovení ani v důvodové zprávě 

k tomuto zákonu ani k  Občanskému zákoníku č.141/1950, který měl obdobné 

ustanovení ve svém  § 146.   

 Zdá se tedy, že zákonodárce u tohoto ustanovení nepočítal s možností 

prolomení zásady, že nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám má. 

Na základě tohoto závěru pak J. Spáčil konstatoval, že oprávněný držitel má 

právo na takovou dispozici s věcí, při které nedochází ke změně vlastnického 

práva, a pokud takovou věc prodá, nabyvateli vznikne jen právo oprávněné 

držby a ne právo vlastnické.   

 Právní konstrukce, na základě které Spáčil odvodil, že oprávněný držitel 

nemůže převést na nabyvatele vlastnické právo, má ve světle judikatury 

Ústavního soudu, jak uvádějí jeho oponenti, jeden závažný nedostatek. Spáčil 

se totiž odvolává při svém výkladu na skutečnosti, které zákonodárce do 

zákona uvést chtěl, ale neuvedl. Tento postup je ovšem v rozporu s nálezem 

Ústavního soudu IV. ÚS 279/95 ze dne 19. 11. 1996 ve kterém se říká že: „Při 

výkladu a použití zákona je sice třeba vycházet z toho, co zákonodárce v 

zákoně uvedl, nikoliv z toho, co snad uvést chtěl a do zákona nevtělil…“ Ve 

světle tohoto nálezu, jehož další účel je anotován jako využití „k výkladu a 

použití zákona z hlediska jeho smyslu a účelu“ můžeme snad konstatovat, že 
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Spáčilův právní názor na řešení dané problematiky je postaven na právně dosti 

přesvědčivé  konstrukci, ovšem která je díky nálezu Ústavního soudu 

zpochybnitelná.  

 Za právně přesvědčivější tak můžeme považovat stanovisko M. Knappové 

a tento problém uzavřít konstatováním, že za splnění podmínek v zákoně 

uvedených může oprávněný držitel převést na nabyvatele vlastnické právo. 

Z ustanovení U § 130 odst. 3 Občanského zákoníku dále vyplývá, že oprávněný 

držitel má vůči vlastníkovi nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložil na 

věc po dobu oprávněné držby a to v rozsahu odpovídajícím zhodnocení věci ke 

dni jejího vrácení.  Držitel si ovšem může ponechat to, čím přispěl k zhodnocení 

věci, ovšem pouze za předpokladu, že nedojde ke zhoršení podstaty věci. 

Samozřejmě, že za to co si ponechá,  již nebude požadovat náhradu.  

Oprávněný držitel nemůže po vlastníku žádat obvyklé náklady související 

s údržbou a provozem věci. Tato skutečnost je oprávněnému držiteli 

kompenzována tím, že má právo ponechat si plody a užitky získané v době 

oprávněné držby. Plody neoddělené, které tvoří součást věci, ovšem držitel 

vydat musí. 

 

8.3 Právní postavení držitele neoprávněného 

Neoprávněný držitel nemůže vydržením nabýt vlastnického práva k věci. 

Z ustanovení § 131 odst. 1 Občanského zákoníku dále vyplývá, že 

neoprávněný držitel má povinnost vlastníkovi věc vydat (shodná povinnost jako 

u držitele oprávněného), dále mu vydat všechny plody a užitky, které oddělil a 

má u sebe, a nahradit škodu. Podle M. Knappové  je na místě  termín „náhrada 

škody“ v tomto ustanovení interpretovat jako náhradu za ztrátu, zničení a 

zhoršení věci, které  by se neoprávněný držitel mohl zprostit jedině důkazem, 

že ke zničení a zhoršení věci by došlo i tehdy, kdyby byla u toho, komu právem 

patří.  
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 Pokud by se ovšem toto ustanovení  interpretovalo tak, že jde opravdu o 

odpovědnost za  škodu dle § 420 an., Občanského zákoníku, pak za zavinění 

dle § 420 odst. 3 by bylo nutno považovat skutečnost, že držitel měl věc 

neoprávněně, což by omezilo možnost neoprávněného držitele vyvinit se pouze 

na případy zavinění vlastníka a vyšší moc, která by stihla věc i bez zavinění 

neoprávněného držitele. Výše uvedené právo vlastníka na náhradu škody 

se bude promlčovat podle § 106 občanského zákoníku (nárok na náhradu 

škody, nikoli bezdůvodné obohacení). 

 Neoprávněný držitel si dále může odpočítat náklady nutné pro údržbu a 

provoz věci. Z formulace tohoto ustanovení vyplývá, že nárok neoprávněného 

držitele nemůže být uplatněn sám, ale může být použit pouze proti nárokům 

vlastníka věci. 

 Podle ustanovení § 131 odst. 2 Občanského zákoníku, má neoprávněný 

držitel oprávnění oddělit od věci vše čím ji svým nákladem zhodnotil, pokud je 

to možné bez zhoršení podstaty věci.  Pokud ovšem toto oprávnění 

neoprávněný držitel nevyužije, nevzniká mu právo na náhradu za toto 

zhodnocení. Výše uvedené nároky týkající se oddělitelného zhodnocení věci, 

nákladů nutných na údržbu a provoz věci a náklady na její zachování 

se promlčují s ohledem na zvláštní úpravu podle § 101 Občanského zákoníku 

tedy uplynutím tří let ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 

 Protože postavení neoprávněného držitele není shodné s postavením 

držitele oprávněného, nemá oprávnění podle § 130 odst. 2 Občanského 

zákoníku, a tudíž nemá k věci ani žádné právo. Z tohoto důvodů třetí osoby, i 

kdyby byly v dobré víře, že nabývají od vlastníka nebo oprávněného držitele, 

vlastnictví ani jiná práva od nepravého držitele nabýt nemohou.  Právní úkony, 

kterými neoprávněný držitel věc zatížil, jsou neplatné a vlastníka nezavazují. 

Není ovšem vyloučeno, že by třetí osoby mohly od neoprávněného držitele 

nabýt držbu věci nebo držbu práva. 
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IX. DETENCE 

 

Můžeme říci, že detence tvoří pouhý materiální základ držby. Pokud v rámci 

velkého zjednodušení prohlásíme, že držba je jistým předstupněm vlastnictví, 

pak detenci můžeme pro změnu označit za předstupeň držby.  

 Pojmem „detence“ označujeme faktickou moc nad věcí ovšem bez úmyslu 

mít ji výlučně pro sebe. U detence tedy úplně chybí „animus possidendi“ a tato 

skutečnost odlišuje detenci od držby.  Výsledkem tohoto rozdílu mezi detencí a 

držbou je skutečnost, že pouze oprávněný držitel může vydržet vlastnické 

právo, detentor (ani ten, který by byl nazván „oprávněným“) nikdy.27 

 Skutečnost, že naše právo po vzoru práva rakouského převzalo koncepci 

dělení na „držbu“ a „detenci“, přináší sebou po teoretické stránce řadu zcela 

nesystémových následků, které je posléze nutné korigovat pozitivně právními 

prostředky. M. Knappová uvádí některé příklady, které dobře demonstrují, 

k jakým absurdním následkům tato koncepce vede: „Např. nájemce věci 

držitelem není, ale zloděj věci držitelem je, vypůjčitel, který věc včas poctivě 

vrátil, jejím držitelem nebyl, stal se jim však (tj. neoprávněným držitelem), 

jestliže ji nevrátil a bezprávně si ji přivlastnil“.28 Tento teoretický koncepční 

problém se platný občanský zákoník snaží alespoň korigovat v § 126 odst. 2 

Občanského zákoníku, kterým alespoň poskytuje negatorní ochranu i 

oprávněnému detentorovi, který není držitelem.  

 Detentor postrádá úmysl mít věc výlučně pro sebe většinou na základě 

smlouvy nebo podobného právního úkonu. Vážný k tomu říká že „detence 

vzniká na základě kontraktačního odevzdání věci do úplatného nebo 

bezplatného užívání nebo opatrování, a  to osobu zavazuje k vrácení věci“.29 

                                                 
27 Knapp V. a kol., Občanské právo hmotné, svazek 1, Codex, Praha 1999, s. 223 
28 Knappová, M., Držba. Právo a zákonnost, 1992, s. 581 
29 Vážný, J., Vlastnictví a práva věcná – Soustava práva římského, díl II., vydal spolek  Právník, Brno 
1937, s. 92 
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Z těchto důvodů je detentorem například nájemce, vypůjčitel nebo nepřikázaný 

jednatel. 

Detence ovšem nemusí být setrvalý stav. Může plynule přecházet 

v držbu, stejně jako držba se může změnit v detenci, obojí v závislosti na 

skutečnosti jestli se u detentora projeví animus possidendi  stejně jako když se 

u držitele projeví animus detinendi. 

 Detence stejně jako držba může být oprávněná a neoprávněná. Dle 

ustanovení § 126 odst. 2 Občanského zákoníku je oprávněný detentor 

chráněný obdobně jako vlastník.  

 

Co se týče vztahu detentora, držitele a vlastníka můžeme říci, že bude vždy 

záležet na skutečnosti, zda detentor měl věc od oprávněného držitele nebo od 

držitele neoprávněného. Například pokud detentor učiní na věc náklad, aniž by 

o tom držitel věděl, nebudou se vzájemné vztahy zainteresovaných stran řídit 

ustanovením § 130 Občanského zákoníku, nýbrž podle právní úpravy 

bezdůvodného obohacení vlastníka nebo držitele. Pokud ovšem náklad byl 

učiněn s vědomím oprávněného držitele, pak může tento vůči vlastníkovi 

uplatnit nároky podle § 130 Občanského zákoníku a s detektorem se posléze 

vyrovnat podle vzájemné dohody pokud byla učiněna. 

I u plodů z věci je důležité jestli se jedná o detentora držitele oprávněného či 

neoprávněného. Detentor neoprávněného držitele má povinnost vlastníku 

všechny plody vydat. Žádný nárok  na ně nebo na jejich část nemá ani 

neoprávněný držitel. V případě detentora oprávněného držitele, náleží plody 

držiteli opět podle § 130 Občanského zákoníku, pokud vzájemnou dohodou 

mezi ním a detentorem není stanoveno jinak. Vlastníkovi je detentor povinný 

pouze věc vydat. 

 V případě plodů civilních jako je například nájemné atd. se bude jednat 

spíše o vztahy obligačního charakteru. Pokud detentor nebyl v dobré víře, že 

mu plody o které zkrátil vlastníka  patří, musí je podle § 458 Občanského 
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zákoníku vydat držiteli. V případě neoprávněného držitele je tento povinen 

uhradit vlastníkovi i ty plody, které detentor byl oprávněn si ponechat, a to 

z důvodu, že nemá k věci žádné právo, a tudíž ji nemůže ani předat k užívání. 

Případná smlouva o užívání mezi neoprávněným držitelem a detentorem tak 

bude neplatná. 
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X. MALÝ ÚVOD DO OCHRANY DRŽBY A POKOJNÉHO STAVU 

 

Smyslem poskytováním posesorní ochrany je skutečnost, že se stát tak brání 

používání svépomoci. Je zárukou toho, že se občané nebudou domáhat 

fyzickou mocí svých skutečných nebo domnělých práv, a je jedním ze základů, 

na kterém stojí stát a právní řád.30  

 Ochranu držby lze zajistit dvěma základními způsoby. První možností, 

která je zároveň i variantou rychlejší, je domáhat se ochrany držby ve 

zkráceném „posesorním“ řízením podle § 5 Občanského zákoníku před 

orgánem pověřeného obecního úřadu. Druhou, zdlouhavější možností pak je 

domáhat se ochrany držby v řádném „petitorním“ soudním řízení, z kterého zde 

zmíníme pouze tzv. „Publiciánskou“  žalobu oprávněného držitele. Obecnou 

charakteristiku ochrany pokojného stavu podle § 5 Občanského zákoníku  podal 

i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 183/01. 

 

 10.1. Ochrana držby poskytovaná obecními úřady 

Poskytování „posesorní“ ochrany obecními úřady dnes vychází z ustanovení    

§ 5 Občanského zákoníku,  na základě kterého je ve veřejném zájmu chráněn i 

pokojný stav držby. Pokojná držba je chráněná bez ohledu na to, jestli se jedná 

o držbu oprávněnou nebo neoprávněnou. Jistým problémem je, jak definovat 

„pokojnou“ držbu a stanovit, kdy se nepokojná držba stává pokojnou. Definici 

Obecného zákoníku občanského, že se tak děje „s uplynutím lhůty pro podání 

posesorní žaloby proti novému držiteli“ nelze v dnešních podmínkách použít, 

protože ustanovení § 5 Občanského zákoníku  žádnou takovou lhůtu nestanoví. 

Podle Spáčila tedy „nezbývá, než dovodit, že otázku, zda jde o držbu pokojnou, 

je třeba posoudit na základě volné úvahy, při níž je třeba přihlížet zejména 

k tomu, jak dlouho držba trvá a jakým způsobem vznikla (násilně uchopená 

                                                 
30 Spáčil, J., Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku., Právní praxe, 5/1995, s. 218 
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držba se patrně stane pokojnou později, než držba vzniklá v důsledku 

odevzdání věci“31.  

  

   

 Na základě § 5 Občanského zákoníku je orgán pověřeného obecního 

úřadu v rámci postupu podle správního řádu povinen řádně zjistit skutkový stav, 

zhodnotit jestli jsou splněny všechny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí 

a rozhodnutím ochranu poskytnout. Toto má však pouze předběžnou povahu a 

nevylučuje pozdější opačné rozhodnutí soudu. V případě, že podnět soudu 

nebude podán, stává se rozhodnutí konečným a jakékoliv další případy rušení 

pokojného stavu držby se musí řešit zahájením nového řízení. Ochranu podle   

§ 5 Občanského zákoníku lze poskytovat jak držbě rušené, tak i držbě odňaté. 

 

 10.2  Návrh na ochranu proti rušení držby nebo detence 

Pověřený obecní úřad může řízení podle § 5 Občanského zákoníku zahájit jen 

na návrh účastníka. K podání návrhu je aktivně legitimován ten, jehož pokojná 

držba je rušena. Návrh může podat jak držitel, tak detentor, protože oběma 

svědčí pokojný stav.  

 Dále může návrh podat i spoludržitel, a to jak proti třetím osobám, tak i 

proti ostatním spoludržitelům. Pasivně legitimovaným je ten, kdo pokojnou 

držbu nebo detenci ruší. Toto rušení nezhojí tvrzením rušitele, že k takovému 

jednání má právo. 

 Držba musí být rušena zjevným zásahem, tedy aktivním jednáním, které 

lze jako zjevný zásah do pokojného stavu vyhodnotit i bez složitého 

dokazování.  Správní orgán pověřeného obecního úřadu v případě, že pasivně 

legitimovaný namítá své právo, „musí zkoumat, zda rušivé chování žalovaného, 

který tvrdí, že jedná oprávněně, nepředstavuje vzhledem k dlouhé době 

                                                 
31 Spáčil, J., Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha:                                                               
C. H. Beck, 2005, s. 233 
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realizace pokojný stav. V kladném případě ochranu odepře, neboť nelze 

poskytnout ochranu pokojné držbě věci proti výkonu pokojné držby práva“.32  

O pokojný stav v tomto smyslu nepůjde, pokud se dotčený držitel neprodleně po 

takovém zásahu začne domáhat ochrany u správního orgánu pověřeného 

obecního úřadu nebo soudu.  

  

Ochrana se samozřejmě neposkytne, pokud zásah do pokojného stavu je 

vyvolán úředním rozhodnutím. Tento postup se ovšem vztahuje pouze na 

takové zásahy, které jsou provedeny na základě rozhodnutí a k tomu 

pověřeným orgánem. 

 

 10.3  Návrh na ochranu proti odnětí držby nebo detence věci 

Odnětí držby nebo detence věci je možné ve formě vypuzení držitele z držby 

věci nebo z její detence. Vypuzení spočívá ve svémocném a fyzickém odnětí 

detence věci držiteli nebo detentorovi. 

 V rámci návrhu proti odnětí držby nebo detence věci bude navrhovatelem 

držitel nebo detektor vypuzený z držby nebo detence věci. Odpůrcem pak bude 

„vypuditel“, a to i v případě, pokud se držby nakonec ani neujme. Návrh na 

ochranu pro vypuzení z držby směřuje k navrácení odňaté držby nebo detence. 

Vypuditeli bude uložena povinnost obnovit předešlý stav. Součástí této 

povinnosti je podle okolnosti případu i povinnost získat věc zpět od třetí osoby, 

pokud na ni vypuditel věc mezitím převedl. 

 

 10.4 Publiciánská žaloba oprávněného držitele  

Žaloba Publiciánská je tzv. žalobou „z lepšího“ práva. Hmotněprávní podmínky 

a ostatní náležitosti žaloby jsou podobné jako u vlastnických žalob. Žalobu 

publiciánskou ovšem nelze použít proti vlastníkovi a ani proti oprávněnému 

                                                 
32 Spáčil, J., Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 
2005, s. 236                                                                      
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držiteli. Publiciánská žaloba je vhodná pro vlastníka, pro kterého je obtížné, 

nepřiměřeně náročné či příliš nákladné dokazovat své vlastnické právo, ale 

snadno může prokázat oprávněnou držbu. 

 Publiciánskou žalobu nemůže vědomě uplatnit oprávněný držitel, protože 

následkem toho by zjistil, že je „pouze“ oprávněným držitelem a ne vlastníkem. 

Tím pádem by ani nebyl, se zřetelem ke všem okolnostem, v dobré víře, že mu 

věc patří, což je nezbytnou podmínkou oprávněné držby.  
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XI. MALÝ ÚVOD DO VYDRŽENÍ  

 

Vydržení vlastnického práva je jeho nabytí v důsledku oprávněné držby věci, 

vykonávané nepřetržitě po stanovenou dobu. Institut vydržení pochází 

z Římského práva, kde bylo jeho hlavním účelem sjednotit stav faktický se 

stavem právním. Původně Římské právo vyžadovalo pro úspěšné vydržení, 

v případě nemovitostí, pouze držbu v dálce trvání dvou let, u věcí pak jeden rok. 

V rámci dalšího vývoje se pro úspěšné vydržení ustálil počet nutně splněných 

podmínek na čísle pět. Tyto podmínky musely být splněny současně a byly jimi: 

„res habilis“ věc musela být vhodná k vydržení, „titulus iustus“ řádný právní 

důvod nabytí držby, „bonae fidei“ dobrá víra držitele, že mu věc patří, 

„possessio“ držba vykonávaná po určitý „tempus“ čas. Existovalo i vydržení 

„mimořádné“, které sice nevyžadovalo žádný „titul“, ale vydržecí doba trvala 

třicet i více let. 

 Obecný zákoník občanský z roku 1811 upravoval také dva režimy 

vydržení, a to vydržení „řádné“ a „mimořádné“. Pro „řádné“ vydržení musela být 

splněna podmínka, že po celou dobu musela být držba „řádná, pravá a poctivá“, 

u vydržení „mimořádného“ pak postačovala držba „poctivá“. U „řádného 

„vydržení“ vydržecí lhůta činila tři roky u věcí a třicet let u nemovitostí. V případě 

vydržení „mimořádného“ byly věci vhodné k vydržení rozděleny do několika 

kategorií, kde vydržecí doba byla stanovena na třicet resp. čtyřicet let. 

 Občanský zákoník z roku 1950 zavedl možnost vydržení pouze na základě 

„oprávněné držby“. Pro vydržení nemovitosti byla stanovena lhůta deseti let, pro 

věci tři roky. Občanský zákoník z roku 1964 vydržení vůbec neupravoval a tento 

neuspokojující byl částečně vyřešen až novelou 131/1982 sb., která přiznala 

právo vydržení pouze fyzickým osobám, ovšem bez možnosti vydržení 

vlastnického práva k pozemkům.  Vlastníkem věci, která mohla být předmětem 

vydržení se tak mohl stát občan, který měl nemovitost v nepřetržité držbě po 

dobu deseti let a u věcí movitých po dobu tří let. Obdobně mohl občan nabýt i 
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práva z věcného břemene. V případě pozemku nebo jeho části, k němuž by 

jinak mohlo být zřízeno právo osobního užívání, po deseti letech nepřetržité 

držby občanem získal vlastnické právo stát a občanu vzniklo pouze právo na 

uzavření smlouvy o užívání pozemku v zákoně uvedeném rozsahu. Teprve 

novelou č. 509/1991 Sb. byla odstraněna většina těchto omezení. 

 

 11.1 Vydržení v platném občanském zákoníku 

Vydržení je v platném znění občanského zákoníku upraveno v § 134 odst. 1 

Občanského zákoníku kde „oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, pokud ji 

má nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-

li o nemovitost“. Podle v § 134 odst. 2 Občanského zákoníku „nelze nabýt 

vlastnictví k věcem, které nemohou být předmětem vlastnictví nebo k věcem, 

které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických 

osob“. Ve smyslu v § 134 odst. 3 Občanského zákoníku „do doby podle odst. 1 

se započte i doba, po kterou měl věc v oprávněné držbě právní předchůdce“. 

Dle ustanovení v § 134 odst. 4 Občanského zákoníku „pro počátek a trvání 

doby podle odst. 1 se použijí přiměřeně ustanovení o běhu promlčecí doby“. 

 V platné právní úpravě je tak pro úspěšné vydržení stanoveno splnění čtyř 

základních podmínek.  

 Podmínkou první je skutečnost, že předmětem vydržení může být pouze 

„způsobilá“ věc, tedy taková, která může být předmětem vlastnictví a vlastnictví 

také věci není vyhrazeno pouze vybraným právnickým osobám nebo státu. 

Předmětem vydržení mohou být věci movité i nemovité, a to včetně části 

pozemku, která je částí parcely, jak je například uvedeno v odůvodnění 

rozsudku Nejvyššího soudu 2 Cdon 1231/96. 

 Podmínkou druhou je „vhodný“ subjekt vydržení, kterými jsou všechny 

osoby, které jsou způsobilé k nabývání vlastnictví, tedy fyzické osoby, právnické 

osoby, stát a cizinci, pokud jim to umožňuje zvláštní právní úprava. 
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Podmínkou třetí je „oprávněná držba“, jejíž definice byla podána na jiném místě 

této práce. K vydržení tedy nebude postačovat detence a vydržet není možno 

ani věc přenechanou druhému na základě výprosy. 

 Podmínkou čtvrtou je „vydržecí doba“, po jejíž celý běh musí mít držitel 

„nepřetržitě“ postavení držitele oprávněného, jinak dochází k přetržení vydržecí 

doby. Za porušení „nepřetržitosti“ běhu vydržecí doby se nepovažuje situace, 

kdy se držitel ubránil proti rušení své držby. Za porušení „nepřetržitosti“ běhu 

vydržecí doby se také nepovažuje, pokud výkon obsahu držby za oprávněného 

držitele vykonává např. detentor. 

  

 11.2 Vydržení v platném občanském zákoníku 

V návrhu nového občanského zákoníku dochází k několika zásadním změnám, 

popřípadě jsou zde upraveny skutečnosti, které v platném Občanském 

zákoníku upraveny nejsou a soudy a právní praxe jejich řešení nalézají pouze 

v judikatuře. 

Podle návrhu bude moci vydržet věc do vlastnictví pouze oprávněný či poctivý 

držitel. Definice obou je poskytnuta v následující kapitole. Vlastnické právo 

nebude moci vydržet zástavní věřitel, ani ten komu byla věc svěřena do užívání 

včetně jejich dědiců či právních nástupců. Vlastnické právo nebudou moci 

vydržet navzájem  zákonný zástupce se zastoupeným, poručník s poručencem, 

ani manželé, registrovaní partneři ani osoby žijící ve společné domácnosti. 

K vydržení nemovitosti zůstává nepřerušená desetiletá lhůta, u věcí 

movitých je v návrhu lhůta nepřerušená tříletá, ale uvažuje se též o lhůtě 

pětileté. „Držba se přeruší, nevykonával-li ji držitel v průběhu vydržecí doby déle 

než jeden rok“. Zajímavým ustanovením je navrhovaný institut mimořádného 

vydržení, který je v návrhu upraven takto:“ Osoba, která není s to jmenovat 

svého předchůdce, nebo která nabyla věc přímo od neoprávněného držitele, 

vydrží vlastnické právo, uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo 

zapotřebí jinak. K vydržení však nedojde, prokáže-li se držiteli nepoctivý úmysl. 
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XII. NÁVRH ÚPRAVY INSTITUTU DRŽBY V NOVÉM OBČANSKÉM 

ZÁKONÍKU 

 

Tento text vznikl na základě Návrhu občanského zákoníku a důvodové zprávy 

k němu po zapracování připomínek ke dni 8. 1. 2009. 

 

Z důvodové zprávy k hlavním zásadám navrhované právní úpravy cituji: 

„Návrh sleduje celkový příklon k evropským kontinentálním konvencím. Politická 

restituce ideje dualismu práva soukromého a veřejného, z níž vychází rovněž 

náš ústavní pořádek, jakož i obecné přijetí ideje soukromého práva v duchu 

evropských právních tradic novodobou českou právní doktrínou, vyžadují 

důsledný obrat směrem od marxisticko-leninské koncepce právního systému a 

jeho funkcí. To vyžaduje i odpovídající kodexovou úpravu navazující na 

tuzemské právní tradice, jak se vyvíjely do roku 1948, a stejně tak i na 

standardy státu, jejichž právní rády náležejí do oblasti kontinentální právní 

kultury. 

Základním obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského 

zákoníku bývalého Československa z r. 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli 

událostem následujícím po mnichovské dohodě. Z koncepčního hlediska má 

význam, že tento vládní návrh sledoval modernizační revizi rakouského 

obecného zákoníku občanského (ABGB) z r. 1811 v jeho konfrontaci s 

novějšími evropskými zákoníky, zejména německým a švýcarským. 

Se zřetelem k tomu je třeba zdůraznit, že se jednalo o návrh myšlenkově 

soudržný, s jasným filosofickým zázemím převzatým z rakouského zákoníku, 

koncepčně navazující na tradice středoevropského právního myšlení. 

Je přirozené, že návrh občanského zákoníku připravený před sedmdesáti 

lety nemůže být plně inspirujícím legislativním materiálem pro současnost, 

neboť v mnohém zastaral. Naopak, musel být podroben podstatné obsahové 

revizi. Revizní práce vycházejí ze tří základních myšlenkových zdrojů. Jimi jsou: 
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a) kritické vyhodnocení vývoje občanského a soukromého práva platného na 

našem území od počátku 19. stol. do současnosti, včetně příslušných literárních 

výstupu; 

b) kritické vyhodnocení závažnějších občanských kodexu z okruhu evropské 

kontinentální kultury (zejména se jedná o zákoníky rakouský, švýcarský, 

německý, dále italský, nizozemský, polský; z nejmodernějších úprav se bere v 

úvahu občanské zákoníky Québecu a Ruska, přihlíží se rovněž k zákoníku 

francouzskému, belgickému, španělskému i portugalskému, rovněž k 

občanskému právu Lichtenštejnska a některým dalším úpravám); 

c) úprava příslušných mezinárodních smluv a nařízení i směrnic přijatých na 

úrovni Evropské unie, jakož i návrhy vznikající na této úrovni“.33 

 

Základní navrhovanou změnou nového občanského zákoníku u institutu držby 

je skutečnost, že tato je koncipována jako jednotný celek, kdy není rozlišováno 

mezi držbou hmotné věci a držbou práva. Podobnou koncepci zastával 

v minulosti Rouček, když držbu věci pojímal jako držbu práva vlastnického. 

Dochází tak k opuštění římskoprávní konstrukce oddělující držbu věci jako 

hmotného předmětu a držbu práv. 

 

Způsob nabytí držby je koncipován tak, že k němu může dojít třemi základními 

způsoby. Vlastní mocí toho, kdo se držby ujímá, převodem a přechodem. 

 Nový návrh počítá s tím, že držba bude rozlišována na držbu „oprávněnou“ 

a „neoprávněnou“, „poctivou“ a „nepoctivou“ a zároveň bude stanovena 

vyvratitelná domněnka, že držba je oprávněná a poctivá. Toto základní 

rozdělení vychází ze zkušenosti, že držbu lze nabýt i bez platného právního 

důvodu (titulu), avšak i za této situace vzniká potřeba rozlišovat situace, kdy 

držitel je či není v dobré víře, že mu vykonávané právo náleží a takové dobré 

víře poskytovat ochranu.  

                                                 
33  Eliáš, K. a kol., Důvodová zpráva, leden 2009 
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 O oprávněnou držbu se bude jednat, pokud ji držitel bude vykonávat na 

základě právního důvodu (titulu) anebo se držby ujme svou mocí, aniž by ale 

rušil cizí držbu nebo jiné právo. Držitelem poctivým pak bude ten, kdo bude mít 

z přesvědčivých důvodů za to, že vykonává právo, které mu náleží. Poctivému 

držiteli budou náležet práva jako držiteli oprávněnému. Nepoctivý držitel bude 

vědět anebo z okolností mu bude muset být zřejmé, že drží právo jemu 

nepříslušející. Za nepoctivou bude považována i držba nabytá nepoctivým 

zástupcem, s výjimkou situace, kdy osoba, která je sama v dobré víře zástupci 

přikáže, aby se pro ni držby ujal nebo aby ji vykonával. Takový zástupce pak 

totiž vykonává pouze projevenou vůli zastoupeného. V nové právní úpravě 

bude samostatně také řešena otázka důsledku doručení vindikační nebo jiné 

žaloby poctivému držiteli. Poctivost držby bude ztracena doručením žaloby, 

ovšem pouze za předpokladu, že žalobě bude vyhověno. 

 

V případě navrhované právní úpravy držby vlastnického práva, bude důležité 

rozlišení držitele oprávněného na straně jedné a držitele poctivého a 

nepoctivého (tedy držitelů neoprávněných) na straně druhé. Tato úprava bude 

přiměřeně použita i pro držitele jiných práv. 

  Oprávněnému držiteli vlastnické právo právem náleží, poctivý i nepoctivý 

držitel je ovšem povinen věc vydat a zároveň nemají ani právo domáhat se 

náhrady ceny, za kterou věc na sebe převedli s výjimkou situace, kdy věc 

získají beze lsti, a tím ochrání jejího vlastníka před její ztrátou. Za těchto 

podmínek pak mohou požadovat „přiměřenou náhradu“ za kterou budou 

považovány pouze užitečně vynaložené náklady na věc. 

 Rozdíl mezi poctivým a nepoctivým držitelem bude, pokud půjde o úhradu 

nákladů. Počítá se s takovou právní úpravou, kdy poctivému držiteli nebude 

náležet náhrada režijních nákladů, bude mít ovšem nárok na náhradu nákladů 

nutných a nákladů účelně vynaložených na zhodnocení věci. Náhrada 

zhodnocení může dosáhnout až výše přítomné hodnoty věci, která se stanovuje 
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ke dni jejího vydání a která nesmí převýšit výši skutečných nákladů na toto 

zhodnocení.  

 Náklady učiněné ze záliby nebo pro okrasu se nehradí. Poctivý držitel 

bude moci požadovat pouze náhradu ve výši, o kterou se zvýšila obecná 

hodnota vydávané věci. Druhou možností je, že poctivý držitel si z věci zpět 

odejme to čím ji ze záliby nebo pro okrasu zhodnotil, ovšem učinit tak může 

pouze bez porušení podstaty vydávané věci. Podmínkou ovšem je, že toto 

nazpět odebrané zhodnocení bude ještě moci účelně využít ve svůj prospěch, 

to znamená, že nemůže zhodnocení z věci odebrat pouze s úmyslem je zničit, 

aby z něj neměl prospěch nikdo. 

 Nepoctivý držitel bude povinen vydat veškerý užitek, který držbou získá a 

vše ostatní, čím oprávněného svou držbou zkrátil. Nepoctivému držiteli bude 

náležet pouze náhrada nákladů nutných pro zachování podstaty věci. Pokud 

nepoctivý držitel vznese nárok na úhradu i jiných nákladů, bude se při 

rozhodování o nich vycházet z právní úpravy nepřikázaného jednatelství. 

 

Stávající občanský zákoník nemá speciální ustanovení o ochraně držby. 

V novém návrhu občanského zákoníku se počítá s ustanovením o zákazu 

svémocného rušení držby a se zdržovacím a odstraňovacím nárokem držitele. 

 Navrhované znění obsahuje i novou úpravu pro případ rušení držby 

prováděním stavby, jinými zařízeními nebo jejich odstraňováním. Tato úprava 

rozšiřuje možnosti ochrany držitele, protože pouze obecný zákaz rušení držby 

není v tomto případě, vzhledem ke komplikovanosti celé problematiky, 

dostatečný. Držitel se může vůči stavebníkovi nebo tomu kdo stavbu provádí 

domáhat zákazu jejího provádění, pokud v souvislosti s ní bude ohrožen ve své 

držbě nebo obtěžován imisemi. Učinit tak může, pokud stavebníkovi nebo tomu 

kdo stavbu provádí, nesvědčí soudní rozhodnutí schvalující jejich postup, pokud 

nemají patřičná povolení ke své činnosti, pokud držitel nebyl přizván ke 

stavebnímu řízení nebo v jeho rámci nebyly jeho námitky uznány. 
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 Úprava ale zároveň ukládá držiteli povinnost, aby se proti ohrožení své 

držby včas ohradil, jinak ztrácí právo na tuto ochranu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že si jsou tvůrci nové právní úpravy vědomi skutečnosti, že od podání žaloby do 

vyřešení případu uběhne určitý čas, obsahuje nová úprava i možnost vydání 

předběžného opatření a varianty, jak jeho výkon odložit. 

 

Nová právní úprava má i část věnující se uchování držby v případech kdy je 

držba rušena odnětím věci nebo vypuzením z držby.  

 V případě rušení držby odnětím věci má držitel (i přes odnětí věci se dál 

považuje za držitele, protože jeho držba je považována za nepřerušenou) 

oprávnění bránit se proti takovému rušení svémocí. Může se věci opět zmocnit, 

pokud nepřekročí meze nutné obrany. 

 Proti vypuzení z držby se může držitel bránit žalobou. Za vypuzení z držby 

se považuje situace, kdy se někdo svémocně ujme držby, pokud tak ovšem 

novému držiteli tímto jednáním nevznikne oprávněná držba, dále situace, kdy 

se někdo v držbu vetře nebo vloudí potajmu či lstí, a za třetí postup osoby která 

se snaží přeměnit v držení to co získala prekariálně. 

U jiných práv než u práva vlastnického vypuzení z držby nastane když 

„druhá strana odepře plnit, co dosud plnila, když někdo zabrání výkonu práva, 

nebo již nedbá povinnosti zdržet se nějakého konání“.  

 

Žalobu na ochranu držby lze napadnout námitkou že „že žalobce získal držbu 

proti žalovanému tak, že ho sám z držby vypudil“.  

Z důvodu maximálního snížení délky trvání právní nejistoty ve vztazích 

se žalobní právo i právo k námitce v těchto případech omezuje prekluzívními 

lhůtami a to šest týdnů u lhůty subjektivní a jeden rok u lhůty objektivní.  

 

Zánik držby je upraven z hlediska subjektivního a objektivního. Subjektivním 

hlediskem je například situace, kdy se držitel vzdá držby, nebo pokud byl 
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z držby vypuzen a nepoužil proti tomu svémoc nebo žalobu. Objektivním 

hlediskem je například ztráta možnosti vykonávat držbu. Smrtí fyzické osoby 

nebo zánikem právnické osoby k zániku držby nedochází, tato přechází na 

jejich právní nástupce. 

 

Nová právní úprava držby je končí ustanovením o spoludržbě, která se dle 

návrhu bude řídit jednak obecnými ustanoveními o držbě a dále právní úpravou 

spoluvlastnictví. 
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 ZÁVĚR 

 

Zjistili jsme, jak je po stránce právně teoretické obtížné definovat pojem držba i 

její obsah. Je to dáno zejména tím, že tento právní instrument v každé své 

vývojové etapě a v každé historické epoše řešil rozdílně potřeby společnosti a 

dynamiky rozvoje vlastnických vztahů. Problém pak nastává,  pokud jednotlivé 

etapy vývoje držby vztahujeme a popisujeme za pomocí současné právní 

úpravy, nebo právní úpravy, která v té době neplatila. Takovým postupem pak 

můžeme dospět k některým nesprávným závěrům, které mohou ve svém 

součtu negativně ovlivnit správný výklad a používání instrumentu držby.  

Z celé práce vyplývá další skutečnost, a to ta, že i přes všechny spory o držbu, 

má tato své důležité místo v právní úpravě vlastnických vztahů a je koncepčně 

svým způsobem nenahraditelná. Jasným důkazem tohoto tvrzení je fakt, že její 

opomenutí v právní úpravě Občanského zákoníku z roku 1964 začalo vyvolávat 

ve vlastnických vztazích problémy takového rázu, že i přes ideový odpor 

vedoucích představitelů režimu, se držba novelou z roku 1982 opět vrátila, aby 

v ne příliš gramotné právní úpravě pomohla řešit vlastnické vztahy a právní 

poměry bez ní neřešitelné. 

 Musím konstatovat, že při zpracovávání celé tématiky a pro její pochopení 

byla pro mne nejdůležitější právní úprava držby v Obecném zákoníku 

občanském z roku 1811. Pomohla mi v mnohém výkladově nahradit dosti 

„subtilní“ úpravu v současnosti platném Občanském zákoníku. Není tedy 

náhodou, a považuji to za správné, že plánovaná nová právní úprava vychází 

právě z tohoto zákoníku.   

 Neocenitelným pomocníkem a přínosem pro mne byl zásadní článek M. 

Knappové uveřejněný v roce 1992 v časopise „právo a zákonnost“. Tento 

článek mi umožnil vytvořit si základní představu o dané problematice, a jeho 

struktura byla zároveň i předobrazem struktury  mojí práce. Je obdivuhodné, jak 

na relativně malé ploše se autorka dokázala „vypořádat“ se základními 
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problémy institutu držby a jak precizně a přitom úsporně dokázala formulovat 

jednotlivé argumenty na podporu svých závěrů. 

 Na druhé straně bylo pro mne určitým zklamáním zjištění, jak malá je 

názorová a formulační pestrost i argumentační výbava obsažená ve většině 

soudních nálezů našich soudů k této problematice. Zásadní stanoviska jsou 

k nalezení většinou pouze v judikátech, pod kterými je podepsán J. Spáčil.  

Většina ostatních soudců si v odůvodněních svých rozsudků nedá ani tu práci 

aby použili své vlastní formulace na podporu svých závěrů  a pouze doslovně 

přepisují Spáčilovy závěry.   

 Nyní bych se rád ještě v krátkosti vrátil k jednotlivým kapitolám mé práce. 

V kapitole první jsem se snažil poskytnout rychlý přehled o tom, jak držba 

vznikla, co je její podstatou a jakým směrem se pohyboval její vývoj.  

 Ve druhé kapitole jsem došel k závěru, že pro rozhodnutí jestli je držba 

stav faktický nebo právní je asi nejpodstatnější úhel pohledu na danou 

problematiku. Nejdůležitější je ovšem zjištění, že tento spor má svou váhu 

pouze v teoretické rovině, na držbu v praktické podobě nemá tento spor žádný 

vliv, protože zde se právní úprava institutu držby podřizuje společenským 

potřebám řešení vlastnických vztahů a ne čistě jen teoretickým koncepcím. 

 V kapitole třetí, která se týká subjektů držby je asi nejzajímavější pasáž 

týkající se právnických osob a státu, protože je zde za pomoci judikatury 

popsána konstrukce, kdo vytváří vůli právnických osob, která je nutná pro vznik 

držby. 

 Kapitola čtvrtá si kladla za úkol popsat rozdíl mezi držbou věci a  držbou 

práva na základě předmětu držby, který právě tyto dvě držby od sebe odlišuje. 

 V páté kapitole byly probrány základní pojmové znaky držby a zároveň zde 

byl i objasněn pravý obsah pojmů „nakládání s věcí a faktické ovládání věci, 

které mají svůj právně specifický význam.  
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V šesté kapitole je popsán způsob, jak se držba nabývá, přerušuje a pozbývá. 

Při výkladu byl kladen důraz na pochopení významu dvou základních podmínek 

pro vznik držby tj. uchopení a vůle nakládat s věcí jako s vlastní. 

 Stěžejní částí celé práce je kapitola sedmá, která pojednává o oprávněné 

a neoprávněné držbě. Velký důraz je zde kladen na pochopení funkce dobré 

víry u držby, která je ve většině případů základním dělítkem mezi držbou 

oprávněnou a neoprávněnou. 

 V kapitole osmé je nejzajímavější pasáží ta část, kde je  řešena otázka, 

jestli oprávněný držitel může na nabyvatele převést vlastnické právo či nikoliv. 

Spolu s M. Knappovou zastávám i já stanovisko že může, protože její 

argumentace se mi zdá po právní stránce přesvědčivější. 

 V kapitole deváté je poukázáno k jakým teoretickým absurditám může vést 

striktní trvání na odlišování držby a detence, kterému jsme zůstali věrni už jen 

my a Rakousko. 

 V kapitole desáté a jedenácté je pro úplnost celé problematiky proveden 

krátký exkurz do problematiky ochrany držby a vydržení.  Zmíněna je zde úloha 

§ 5 Občanského zákoníku, který držbě zajišťuje veřejnoprávní ochranu a dále 

institut vydržení, který umožňuje oprávněnému držiteli za dodržení daných 

podmínek nabýt vlastnické právo k držené věci. 

V poslední kapitole jsou probrány nejdůležitější aspekty úpravy držby v nové 

právní úpravě. Při prostudování nového návrhu Občanského zákoníku si 

myslím, že se držbě opět „blýská na lepší časy“. Dle mého názoru je 

navrhovaná úprava komplexní, kvalitní a má potenciál pomoci řešit i ty 

problémy, které jsou stávající právní úpravou řešitelné pouze s velkými 

obtížemi. Pro dobro nás všech doufám, že tato úprava bude ve stávajícím znění 

schválena. 
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 RESUME 

POSSESSION AS A LEGALLY CONSISTENT STATE.   

  

The first chapter provides a brief overview of the origins, fundamentals and 

developments of possession.  

 In the second chapter, I have reached the conclusion that the perspective 

from which a given issue is viewed is the most important aspect ruling the 

decision whether possession is a factual or legal state. The most important 

finding, though, is that this contention carries weight only on a theoretical level, 

and has no effect on the practical form of possession, because, in this case, the 

legal form of the institute of possession is subordinate to the social needs 

governing the resolution of proprietary relationships and not purely to theoretical 

concepts.    

 As for the third chapter, this deals with the subjects of possession. The 

most important passage is that relating to corporations and the state, describing 

with the aid of judicial decisions the construction as to who creates the will of 

corporations necessary for the creation of possession.    

 The aim of the fourth chapter is to describe the difference between the 

possession of things and the possession of rights on the basis of the object of 

possession, which differentiates these two types of possession.   

 The fifth chapter examines the basic conceptual terms and signs of 

possession. At the same time, it clarifies the legal content of the concepts of 

“disposing with things and the factual control of things”, which both have their 

legally specific meaning.    

 The sixth chapter describes the manner in which possession is acquired, 

suspended and lost. The commentary emphasises the understanding of the 

importance of two basic conditions for the inception of possession, i.e. seizing 

and the will to dispose with an object as if it were one’s own.    
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 The seventh chapter represents the pivotal part of this work. It deals with 

legitimate and illegitimate possession. Great emphasis is placed here on the 

understanding of the function of good faith in the context of possession, which 

in most cases is the basic criterion dividing legitimate and illegitimate 

possession.    

 The most interesting passage of the eighth chapter addresses the issue of 

whether the legitimate possessor may or may not transfer ownership rights to 

the assignee.  Together with M. Knappová, I also support the view that he/she 

may do so, as I find her arguments from a legal standpoint to be more 

convincing.   

 The ninth chapter points out certain theoretical absurdities that may arise 

from the strict enforcement of the distinctions between possession and 

detention, to which only we and the Austrians still adhere.  

 For completeness, chapters ten and eleven represent a short excursion 

into the issues of possession and usucaption protection. The chapters mention 

the role of § 5 of the Civil Code, which ensures the statutory protection of 

possession, as well as the institute of usucaption, which enables the legitimate 

possessor to acquire the right to the possessed object, if previously set 

conditions are met.   

 The last chapter discusses the most important aspects of the modifications 

of possession within the new legal regulations. Upon studying the new proposal 

of the Civil Code, I believe that “better times” yet again await the concept of 

possession. In my opinion, the proposed amendments are complex, of high-

quality and could potentially help resolve even those problems that the current 

enactments are capable of resolving only with great difficulty.  I sincerely hope, 

for the good of us all, that the current amendment will be passed and approved.  
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