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Závěrečné shrnutí 

 
Nemovitosti vzhledem ke své jedinečné povaze představují důležitý objekt 

společenských a ekonomických vztahů. U vztahů, týkajících se nemovitostí se proto 

vyžaduje stálá a jasná právní úprava a co nejvyšší míra právní jistoty v těchto právních 

vztazích. Na základě podrobného prozkoumání právní úpravy ale docházíme k závěru, 

že oblast nemovitostí a nabývání vlastnictví k nim není upravena zcela komplexně a 

bezmezerovitě. Tento stav se snaží napravit soudy ve své rozhodovací praxi tím, že 

některá nejasná ustanovení podrobně vykládají a přispívají tak k větší právní jistotě. To 

jen potvrzuje vzrůstající úlohu soudů a judikatury jako jednoho z pramenů právní 

úpravy. Tento vývoj patrný v posledních desetiletích vede k přibližování našeho 

kontinentálního právního systému k sytému anglosaskému.  

Částečnou příčinou  nejasností a neúplnosti naší právní úpravy je opuštění 

zásady superficies solo cedit, nahrazené zásadou „stavba není součástí pozemku“. Tento 

stav se má změnit po nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku, jehož návrh se 

opět vrací k zásadě „stavba ustupuje povrchu“. Součástí pozemku má být prostor nad 

povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb 

dočasných. To znamená, že stavba mimo staveb podzemních se samostatným účelovým 

určením nebude již považována za samostatnou věc v právním smyslu. Prostor v novém 

Občanském zákoníku získala také úprava příslušenství věci a jednotlivé způsoby nabytí 

vlastnického práva, mezi něž patří přivlastnění, přírůstek (kam se řadí i stavba jako 

umělý přírůstek), dále vydržení, převod vlastnického práva, nabytí vlastnického práva 

od neoprávněného a rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Úprava obsažená v návrhu nového Občanského zákoníku je jistě cesta správným 

směrem. Jak je zřejmé z jeho obsahu i důvodové zprávy, návrh je inspirován úpravami 

občanských zákoníků evropských zemí. Návrh nového Občanského zákoníku následuje 

při nabývání vlastnictví již trvající tendenci upřednostňování dobré víry nabyvatele a 

znevýhodňuje či nepřiznává práva nabyvateli ve zlé víře. Spousta ustanovení v tomto 

návrhu jsou nové, zavádějící instituty dosud našemu právu neznámé, nebo doplňující a 

zpřesňující dosavadní právní úpravu. Patrný je v návrhu i vliv a vzrůstající význam 

ustálené judikatury, z níž bylo při tvorbě návrhu čerpáno.  
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Právní úprava nemovitostí a nabývání vlastnického práva k nim byla za 

socialismu celkem strohá. V té době totiž nebylo žádoucí mít v soukromém vlastnictví 

jakoukoli nemovitost. Tato úprava z části přetrvala až do dnešní doby. Z těchto a 

dalších výše uvedených důvodů si právní úprava nabývání vlastnictví k nemovitostem i 

samotných nemovitostí zaslouží v rámci občanského práva větší prostor a pružnější 

bezmezerovitá ustanovení, což doufejme, brzy splní právě nový Občanský zákoník.   

 


