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Úvod 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma z oblasti právních vztahů 

k nemovitostem, a to konkrétně nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Každý 

člověk se s nemovitostmi setkává doslova na každém kroku a vlastnictví k nim nabývá 

většina lidí alespoň jedenkrát za život. Právní úprava nemovitých věcí a vztahů k nim 

patří mezi nejaplikovanější právní předpisy, nicméně obsahuje spoustu nejasností, 

z nichž některé ani judikatura nedokázala odstranit či vyřešit. Vzhledem k tomu, že 

nabývání nemovitostí je v praxi velmi frekventovaným jevem, jehož úpravu lze nalézt 

v mnoha právních předpisech doplněných spoustou zásadních soudních rozhodnutí, 

zaslouží si, aby bylo toto téma souhrnně zpracováno. 

Ve své práci se budu nejdříve zabývat vyložením a definicí jednotlivých pojmů 

spojených s vybraným tématem a poté se budu věnovat jednotlivým způsobům 

nabývání vlastnictví k nemovitostem dle platné právní úpravy se zaměřením na 

ustálenou judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky. 
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1 Vlastnické právo 

1.1 Definice  

 
V případě vlastnického práva stejně tak jako u ostatních věcných práv platí, že je 

velice obtížné jej definovat, přestože legislativa, právní praxe i teorie tento pojem 

používají velmi často. Jedna z definic jej vymezuje takto: „Vlastnické právo je právní 

normou regulovaný vlastnický vztah, který lze rozlišit na vlastnictví objektivní a 

vlastnictví subjektivní. Vlastnictví v objektivním smyslu představuje souhrn právních 

norem regulujících vlastnické vztahy v ekonomickém pojetí a vyjadřuje především 

statickou stránku vlastnictví, tj. existující systém rozdělení věcí. Vlastnické právo 

v subjektivním smyslu, tvořící dynamickou stránku vlastnictví (tj. těch vztahů, které 

vznikají v procesu užívání a disponování věcmi) je upraveno společně s jinými 

právními instituty, především s instituty obligačního práva. Subjektivní vlastnictví je 

tradičně chápáno jako právní panství nad věcí. Lze ho charakterizovat také jako právem 

zakotvené oprávnění vlastníka v mezích stanovených právním řádem držet a užívat 

věci, požívat její plody a užitky a také nakládat jimi podle své úvahy a ve svém zájmu, a 

to mocí, která není závislá na moci kohokoli jiného k téže věci“. (Hendrych, D. a kol. 

Přehled vybraných právních pojmů. [2008]. [cit. 2009-02-18]. dostupné z 

http://www.beck-online.cz/). 

 Tato charakteristika vlastnického práva, vycházející z práva římského, je 

obsažena i v platném českém Občanském zákoníku v § 123. Uvedená definice ale není 

vyčerpávající ani přesná, protože se mohou vyskytnout situace, kdy vlastníkem může 

být i ten, kdo některá z uvedených práv nemá a naproti tomu je docela běžný stav, kdy 

určitá osoba má k předmětu vlastnictví více oprávnění než vlastník sám. Prve uvedená 

situace je nám známa především z dob socialismu (období od 1948 do 1990), kdy 

v důsledky snahy státu o zestátnění veškerých výrobních prostředků, zůstávalo ve 

vztahu k pozemkům jejich majitelům pouze tzv. holého vlastnictví (nuda proprietas) a 

vlastník tak měl jen oprávnění pozemek za určitých okolností zcizit, aniž by nový 

vlastník získal oprávnění věc užívat. Jak je tedy zřejmé, výše uvedená definice neplatí 

za všech okolností, protože některá oprávnění specifikující právo vlastnické mohou 
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náležet osobám od vlastníka odlišným a mohou být omezována jak smluvně, tak 

zákonem či rozhodnutím státního orgánu. 

Je nutné dodat, že vlastnictví jako sociální i právní kategorie má v různých 

dobách a různých právních řádech, odlišný obsah, a že tedy nejde o nějaký „věčný“ jev; 

i dnes totiž dochází ke změnám v obsahu vlastnictví i v jeho chápání (viz Hurdík, J. 

Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. Praha: C. H. 

Beck, 2007, s. 40n.).  

Jedna z prvních definic pojmu vlastnického práva je obsažena v Obecném 

zákoníku občanském z roku 1811. Dle § 353 je k pojmu vlastnictví v objektivním 

smyslu uvedeno následující: „Vše, co někomu náleží, všechny jeho hmotné nebo 

nehmotné věci, slují jeho vlastnictví.“ V §356 je naproti tomu obsažena definice 

vlastnictví v subjektivním smyslu, která zní: „Vlastnictví, jako právo posuzováno, jest 

oprávněním, s podstatou a užitky věci podle své vůle nakládati a každého jiného z toho 

vyloučiti.“ V komentáři k tomuto zákoníku nalezneme další znaky vymezující 

vlastnické právo. „Vlastnictví je tu dáno, jakmile se dovrší splnění podmínek jeho 

vzniku a trvá, třebas podmínky vzniku nadále nejsou splněny, neboť zaniká, teprve když 

se dovrší splnění podmínek jeho zániku. Skutková podstata vlastnictví je tedy dána 

jednak pozitivními právními skutečnostmi vzniku a jednak negativními právními 

skutečnostmi zániku. To znamená, že v případě dokazování existence vlastnického 

práva stačí, když se dokáže, že jsou dány právní skutečnosti nabytí vlastnictví, a že 

nejsou ještě dány právní skutečnosti pozbytí vlastnictví.“ (Sedláček, J.; Rouček, F. 

Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: Linhart, 1935. s. 198n.). 

Problém s definicí vlastnického práva tkví v právním postavení vlastníka, tedy 

osoby, která nabyla věc způsobem uznaným zákonem a dosud ji nepozbyla. Jeho 

postavení, zejména vzhledem k jeho subjektivnímu vlastnickému právu může být 

v mnohých situacích natolik odlišné, že je velice obtížné ho vymezit. Jestliže bychom 

k nějaké obecné definici vlastnického práva dospěli, byla by velmi obsáhlá, neurčitá, 

příliš obecná a tudíž neúčelná. Pokud vezmeme například oprávnění vlastníka věc 

zničit, které je jedním z obecných oprávnění s věcí nakládat, musíme si uvědomit, že 

nejde o oprávnění bezpodmínečné a bezvýhradní. Bylo by nutné v definici vymezit, za 

jakých podmínek má vlastník právo určitou věc zničit, protože u většiny staveb je 
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například její odstranění vázáno na rozhodnutí stavebního úřadu. Za těchto okolností 

bychom museli vyjmenovat všechny případy, kdy vlastník právo zničit věc vůbec nemá, 

a oproti tomu vymezit podmínky, za kterých je možné zničit věc, jejíž odstranění není 

nijak omezeno (např. neobtěžovat jiného, nepoškozovat přírodu atd.). Toto ostatně platí 

o všech dalších oprávněních, jež jsou obsahem vlastnického práva. 

Při definování vlastnického práva je velice příhodné připomenout názor 

obsažený již v Digestech: „Každý obecný pojem v občanském právu je nebezpečný, 

neboť jen zřídka se stává, že by nemohl být vyvrácen.“  

 

1.2 Obsah vlastnického práva  

 
„Obsahem vlastnického práva jsou jednotlivá oprávnění, jež může vlastník 

vykonávat svou mocí, tedy mocí nezávislou na současné existenci moci kohokoli jiného 

k téže věci.“ (viz. Knapp, V.; Knappová, M.; Švestka J.; Dvořák, J.; Eliáš, K.; Havel, 

B.; Kanda, A.; Macková, A.; Matějka, J.; Mikeš, J.; Plíva, S.; Salač, J.; Winterová, A. 

Občanské právo hmotné. díl 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005. s. 321n.). Vlastník má 

právo věc držet, užívat, požívat, tzn. brát z ní plody a užitky a nakládat s ní, což 

znamená zejména věc převést na jiného nebo pronajmout. Dále má vlastník oprávnění 

věc neužívat nebo zničit a rovněž může věc opustit.  

Jedním z obsahových znaků vlastnictví je též právo bránit se proti 

neoprávněným zásahům. Na ochranu proti těmto zásahům do jeho vlastnického práva 

má každý vlastník právo na základě § 126 Občanského zákoníku. Vlastnictví patří mezi 

absolutní práva, jimž odpovídá povinnost ostatních subjektů vlastníka ve výkonu jeho 

práv k věci nerušit.  

Dalšími charakteristickými znaky vlastnického práva je jeho trvalost a elasticita. 

To, že je vlastnické právo trvalé, znamená, že nezaniká, dokud nenastal důvod zániku 

vlastnictví, a to ani, pokud vlastník pozbyl veškerá oprávnění (tento stav nazýváme 

nuda proprietas, neboli holé vlastnictví). Elasticita představuje takový atribut 

vlastnictví, díky kterému se obnoví vlastníkovo oprávnění, jakmile odpadne právní 

důvod jeho omezení.  



9 

 

Je důležité také poznamenat, že dle § 100 odst. 2 Občanského zákoníku se 

vlastnické právo nepromlčuje. Na druhé straně jej však vlastník může pozbýt v důsledku 

vydržení dle § 134 Občanského zákoníku.  

 

1.3 Předmět vlastnického práva  

 
Představitel středověké právní školy komentátorů Bartolus chápal vlastnické 

právo jako právo disponovat hmotnou věcí v mezích, které jsou dány objektivně 

platným právním řádem (Urfus, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 37n.). Vlastnictví k věcem nehmotným připouštěl až 

Obecný zákoník občanský z roku 1811 na základě § 353. Přestože podle římského práva 

byla předmětem vlastnictví jen hmotná věc, je z té doby známo rozdělení na věci 

hmotné a nehmotné. Ve skutečnosti však staří Římané směšovali věci s právy, nicméně 

pro obě skupiny existovaly rozdílné předpisy. Vlastnictvím se v dnes platném 

Občanském zákoníku a dalších jiných zákonech míní vlastnictví k věci hmotné. Jestliže 

se v právním předpise setkáme s pojmem „průmyslové či duševní vlastnictví, nejde o 

vlastnické právo podle § 123n., ale o specifický institut, pro který se užívá termín 

„práva k nehmotným statkům“. V poslední době se ovšem v odborné literatuře objevuje 

názor, že předmětem vlastnictví by měly být i tzv. nehmotné věci (viz. Eliáš, K. 

Vlastnické právo. Paradigmata českého pojetí pod zkušebním kamenem kontinentální 

právní kultury. Právní rozhledy, 2005, roč. 15, č. 22, s. 807-812). Podle mého mínění by 

ale takovéto široké vymezení předmětu vlastnického práva celou problematiku velmi 

zkomplikovalo. Je totiž evidentní, že rozlišování mezi vlastnictvím k věci a jinými 

subjektivními právy, jejichž předmětem je jiný objekt než hmotná věc, je výsledkem 

technického a vědeckého pokroku, kterému se snaží přizpůsobit právní věda, jež z toho 

důvodu rozlišuje různé druhy subjektivních práv. Podle dnes plané právní úpravy je 

tedy možné vlastnit pouze věci hmotné, mezi něž patří i nemovitosti. Návrh nového 

Občanského zákoníku se nicméně snaží zavést pojetí vlastnictví ve shora uvedeném 

širším smyslu. I přesto by tu však zůstaly podstatné rozdíly mezi vlastnictvím věci a 

„vlastnictvím pohledávky“, které by byly spatřovány zejména v nabývání vlastnictví, 

podmínkách a vzniku držby, v problematice promlčení apod.  
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1.4 Neomezenost vlastnického práva  

 
Neomezenost vlastnického práva, která bývá označována za jeden ze 

specifických znaků vlastnictví, je pouze myšlenkovou konstrukcí, která se ve 

skutečnosti nemůže nikdy naplnit. Výkon vlastnického práva je totiž vždy právním 

řádem nějak omezen, jak je poznamenáno v první kapitole o definici vlastnictví. 

Skutečnost, že vlastnické právo není neomezené, vyjadřuje čl. 11 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod, kde se praví, že „vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na 

újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho 

výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem.“ Další omezení vlastnického práva je obsaženo v § 123, který uvádí, že 

„vlastník je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat a nakládat s ním 

jen „v mezích zákona“. Jak je patrné z vývoje legislativy v posledních několika 

desetiletích nejen u nás, je zde znatelná vzrůstající tendence k omezení zejména práv 

vlastníka pozemku v souvislosti s rozvojem společnosti a ekonomiky. Tato tendence je 

nepochybně spojována s technickým pokrokem, v jehož důsledku dochází k ohrožování 

životního prostředí a jiných důležitých společenských zájmů takovou měrou, která byla 

v minulosti nepředstavitelná, a proto musí být výkon vlastnického práva regulován. 

V současné době existují přinejmenším desítky omezení vlastníka, zejména v oblasti 

stavebního práva, práva životního prostředí apod. V neposlední řadě může dojít 

k omezení vlastnictví i úředním rozhodnutím nebo na základě soukromoprávní 

dispozice vlastníka. 

2 Nemovitosti 

2.1 Definice pojmu nemovitost 

 
Na právní předpisy se klade především požadavek jasnosti a srozumitelnosti, 

protože se jimi musí řídit každý člověk nikoli jen znalec či právník. Podle zásady 

neznalost práva neomlouvá, je znalost právního řádu, zejména pak Občanského 

zákoníku nezbytná, neboť právě tento zákon upravuje každodenní počínání všech 

občanů. Každý člověk pak v určité chvíli potřebuje s jistotou poznat, zda určitá věc je 

movitá nebo nemovitá. Na správném určení, jestli jde v konkrétním případě o stavbu 
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movitou či nemovitou, závisí správné jednání občana při zacházení s věcí. Pro úspěšný 

převod nemovitosti zákon vyžaduje písemnou smlouvu s projevy účastníků smlouvy na 

téže listině a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Stavbu či jiné dílo, které 

je součástí jiné věci, samostatně nelze převádět. V jiném případě zase určitá věc může 

vyvolávat dojem, že je nedílnou součástí jiné nemovité věci, ale ve skutečnosti půjde o 

věc movitou, která bude samostatným předmětem právních vztahů. Neurčí-li osoba 

správně, o jaký druh věci se v konkrétním případě jedná, nevyvolá jeho jednání s cílem 

převést vlastnické právo k této věci na jinou osobu předpokládané právní následky. 

Domnělý nabyvatel se nestane vlastníkem, ale v lepším případě pouze držitelem v dobré 

víře, který má možnost vlastnické právo k věci za splnění zákonem stanovených 

podmínek vydržet.  

2.2 Srovnání věcí movitých a nemovitých 

 
K tomu, abychom pochopili a zjistili, které věci jsou považovány za nemovité, je 

vhodné jejich srovnání s věcmi movitými. 

Základní dělení věcí na movité a nemovité, tak jak je známo dnes, používali již 

staří Římané, kteří dělili v ěci v právním smyslu i z mnoha dalších různých hledisek. Za 

věci movité (odvozené od slovesa moveo = hýbat) byly považovány věci, kterými lze 

pohybovat, aniž by došlo ke změně jejich podstaty. Oproti tomu nemovitými věcmi 

byly ty, jimiž pohybovat nelze. Nemovitostmi byly pouze pozemky. Zároveň se 

uplatňovala jedna z nejznámějších zásad římského práva superficies solo cedit (povrch 

ustupuje půdě), podle které bylo za součást pozemku, považováno vše, co bylo s 

pozemkem pevně a trvale spojeno. 

Rozdíl mezi věcmi movitými a nemovitými byl patrný zejména při převodu 

vlastnického práva, kde se uplatňoval jiný právní režim pro nemovitosti a jiný pro věci 

movité. Movité věci se převáděly převážně tradicí, tj. předáním a převzetím věci. 

Nemovité věci byly převáděny mancipací, což byl slavnostní akt, kterému muselo být 

přítomno alespoň pět obyčejných a jeden zvláštní svědek, anebo se vše odehrávalo před 

státním úředníkem (praetorem). Smyslem tohoto postupu bylo zveřejnění nabytí 

vlastnického práva k  nemovitosti a tím i získání zvláštní garance.  

Dělení na věci movité a nemovité bylo převzato i do platného Občanského 

zákoníku, který toto třídění považuje za zvlášť významné. Nemovité věci se podle § 119 
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odst. 2 Občanského zákoníku dále člení na pozemky a na stavby spojené se zemí 

pevným základem. 

Občanský zákoník však sám pojem věci movité nevymezuje. Naproti tomu ale v 

§ 118 odst. 1 taxativně stanoví, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem.  Z tohoto ustanovení můžeme výkladem a contrario vyvodit, že věci, 

které na základě toho nelze považovat za nemovitosti, jsou věcmi movitými. Jak je 

uvedeno výše, pojmovým znakem movité věci je jejich přemístitelnost z místa na místo 

bez narušení jejich podstaty. Z toho důvodu je nutné za věc movitou pokládat i stavbu, 

která není spojena se zemí pevným základem (např. zahradní altán, pergola, garážový 

přístřešek, stan cirkusu apod.). 

Třídění věcí na movité a nemovité je důležité zvláště z hlediska nezbytných 

náležitostí, na kterých závisí platnost právních úkonů ohledně určitých věcí. Pokud jde 

o smlouvu o převodu nemovitostí, musí mít dle § 46 odst. 1 Občanského zákoníku vždy 

písemnou formu, zatímco u movitých věcí je obligatorní písemná forma výjimečností, 

jako např. u darovací smlouvy, kde je předmětem daru movitá věc, pokud nedojde k 

odevzdání a převzetí věci v okamžiku darování dle § 628 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Problematice náležitostí smlouvy o převodu nemovitostí bude věnována jedna 

z následujících kapitol. 

Další rozdíl mezi věcmi movitými a nemovitými se projevuje v okamžiku nabytí 

vlastnického práva. Pokud je na základě smlouvy převáděna movitá věc, nabývá se 

vlastnictví k ní odevzdáním a následně převzetím této věci, nedohodnou-li si účastníci 

smlouvy jinak, popř. nestanoví- li jinak právní předpis (viz. 133 odst. 1 Občanského 

zákoníku). Naproti tomu, aby došlo k nabytí vlastnictví k nemovité věci, která se 

převádí na základě smlouvy, je nutný vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Odchylky od tohoto tzv. intabulačního principu, jež by si smluvní strany sjednali, budou 

ale vždy neplatné. Zvláštním případem jsou nemovité věci, které nejsou předmětem 

evidence v katastru nemovitostí. K nim se v případě smluvního převodu nabývá 

vlastnictví již účinností této smlouvy dle § 133 odst. 3 Občanského zákoníku. 

Některé smlouvy, jako například smlouva o úschově dle § 747n. Občanského 

zákoníku nebo smlouva o podnikatelském nájmu movitých věcí podle § 721n. 

Občanského zákoníku mohou mít za svůj předmět výlučně jen věci movité. Naproti 

tomu předmětem některých smluv mohou být jak věci movité, tak nemovitosti. Patří k 
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nim zejména kupní smlouva dle § 488n. ObčZ, nájemní smlouva obsažená v § 663n. 

ObčZ nebo darovací smlouvu na základě § 628 odst. 2 ObčZ. V posledním případě 

mohou být podle platné právní úpravy předmětem smluv jen věci nemovité, jak je tomu 

kupříkladu u písemné smlouvy o vzniku věcného břemene. 

2.3 Závěr 

 
Pokud bychom trvali na definici pojmu nemovitost, pak půjde o takovou věc, 

kterou není možné hýbat či přemísťovat, aniž by tím zároveň nedošlo ke změně 

podstaty této věci. Dalším charakteristickým znakem nemovité věci je způsob jejího 

převodu. Jestliže se nemovitá věc převádí na základě smlouvy, musí tato smlouva mít 

písemnou formu dle § 46 odst. 1 Občanského zákoníku. A navíc k nabytí vlastnického 

práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je nezbytný vklad do katastru. 

Z toho vyplývá, že nemovitosti mají mezi věcmi v občanskoprávním smyslu speciální 

postavení, a proto je velmi důležité dokázat je od ostatních věcí rozeznat. 

Jak je uvedeno výše, podle § 119 odst. 2 se nemovité věci dále dělí na pozemky 

a stavby spojené se zemí pevným základem. V následující kapitole se budu podrobně 

zabývat definicemi a obsahem těchto pojmů s důrazem na vývoj judikatury v této 

oblasti. 

3 Druhy nemovitostí 

3.1 Pozemek 

 
Pojem pozemek v praxi nečinní téměř žádné obtíže. Pozemek je definován 

v § 27 písm. a) zákona č.  344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), kde je uvedeno, že pozemkem se rozumí část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemků.  

Z definice pozemku jako nemovitosti vyplývají jeho charakteristické znaky, 

mezi které patří skutečnost, že pozemek nelze přenášet z místa na místo, není možné ho 



14 

 

vyrobit, užíváním se nespotřebovává a je nezastupitelný, protože veškerý život se 

odehrává v prostor na, nad či pod zemským povrchem.  

V souladu s dnešním pojetím pozemků je nutné chápat pozemek prostorově, 

tedy že je jeho součástí i nezbytný prostor pod a nad zemským povrchem. Nejde však o 

neomezený prostor nacházející se pod vymezeným pozemkem od středu země až do 

nekonečna, nýbrž o prostor, který je člověk schopen ovládat a využívat bez použití 

speciální techniky. Toto vymezení pozemku podporuje i praxe, v níž uvedené pojetí 

pozemku nevyvolává spory, se kterými by si soudy nedokázaly poradit. V této 

souvislosti jde zejména o výstavbu metra, podzemních ražených stok a důlních děl. 

Důležitým pojmem ve vztahu k pozemkům je parcela. Parcelou se dle § 27 

písm. b) KatZ obecně rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, 

zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Dále se rozlišuje mezi 

stavební a pozemkovou parcelou. Stavební parcela je podle § 27 písm. c) KatZ pozemek 

evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří. Naproti tomu pozemková 

parcela je pozemek, který není stavební parcelou dle § 27 písm. b) KatZ, je zobrazen 

jako parcela údajů nutných k identifikaci pozemku jako určitého předmětu právního 

vztahu. Účelem parcelace, jejíž počátky u nás sahají do 18. století, je přesné a 

spolehlivé vymezení pozemků, jejichž hranice jsou tak určeny geometrickým 

zaměřením a údaje o takto zaměřeném pozemku jsou pak součásti operátu v katastru 

nemovitostí. Mezi údaje, které jsou v katastru nemovitostí o parcele zachyceny, patří 

parcelní číslo, druh pozemku, vlastnická a jiná věcná práva. 

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že v katastru nemovitostí se evidují 

veškeré pozemky a to jen ve formě parcel, přičemž vlastnické právo se váže pouze 

k pozemkům, které jsou parcelami. V ostatních případech může být věcí v právním 

smyslu i pozemek neoznačený v katastru nemovitostí parcelním číslem, který je třeba 

jen částí parcely (viz. rozsudek Nejvyššího soudu 20 Cdo 20/1999). Takový pozemek je 

například způsobilým předmětem vydržení (viz. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 

Cdo 837/98)  nebo může být předmětem nájemní smlouvy, je-li v této smlouvě 

vymezen určitě a srozumitelně.  

Další problematikou, která si zaslouží pozornost je otázka, co je možné 

považovat za součást pozemku. Na základě § 120 odst. 1 ObčZ můžeme vyvozovat, že 

součástí pozemků je vše, co k němu podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž 
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by se tím pozemek znehodnotil. Součástí pozemku jsou vždy trvalé porosty 

a neoddělené plody, pěstované či rostoucí na pozemku, jehož hodnotu tímto zvyšují. 

Tuto skutečnost potvrdil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 3 Cz 3/1990, kde uvedl, že 

okamžikem fyzického spojení porostů se zemí se porosty stávají vlastnictvím vlastníka 

pozemku. Naproti tomu pěstební materiál (sazenice stromků) vysazený v provozované 

lesní školce není trvalým porostem a tudíž ani součástí pozemku na základě rozsudku 

Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 73/2004.  V tomto rozsudku Nejvyšší soud vyslovil 

názor, že pokud stromy jako pěstební materiál byly na předmětný pozemek vysázeny za 

účelem jejich dalšího přesazení, a tudíž nedošlo k jejich trvalému spojení s půdou, 

nejednalo se proto o trvalé porosty. Sazenice stromů se nestaly součástí předmětného 

pozemku, neboť podle své povahy (svým určením) nenáležely k tomuto pozemku, který 

vzhledem k tomu, že se jednalo o pěstební pozemek lesní školky, ani nemohl být 

vyzvednutím stromků znehodnocen. 

Na základě výše uvedeného lze vyvodit závěr, že porosty se považují za součást 

pozemku v případě, že jsou trvale spojeny s tímto pozemkem a nacházejí se na pozemku 

za účelem jeho zhodnocení, resp. nebyly zde vysazeny pouze s cílem jejich dalšího 

přesazení, čímž by nebyla naplněna důležitá podmínka neznehodnocení pozemku. 

V souvislosti s problematikou součásti věci, resp. pozemku, je důležité věnovat 

se také ustanovení § 120 odstavce 2 ObčZ, který uvádí, že stavba není součástí 

pozemku, což odpovídá odklonu našeho právního řádu od zásady superficies solo cedit, 

která v českých zemích platila do 31. 12. 1950. Od té doby jsou stavby považovány za 

samostatné věci, které jsou schopny být předmětem občanskoprávních vztahů bez 

ohledu na pozemek, na kterém se nacházejí. Tato problematika je ovšem poněkud 

komplikovanější, protože ne všechny „stavby“ je možné považovat za samostatnou věc 

v právním smyslu, a tudíž se tomuto tématu bude věnována kapitola následující. 

3.2 Stavba jako nemovitost 

 
Stavby nohou být jak movité, tak nemovité. Pro účely této práce se dále budu 

podrobněji zabývat pouze stavbami nemovitými, tedy takovými, které jsou dle § 119 

odst. 2 Občanského zákoníku spojeny se zemí pevným základem. 

Pojem stavby není Občanským zákoníkem nijak vymezen, ačkoli jej právní řád 

používá často a hojně. Pokud budeme vycházet z uvedeného ustanovení Občanského 
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zákoníku, tak proto, abychom mohli nějakou stavbu kvalifikovat jako stavbu 

nemovitou, je nutné, aby splňovala podmínku jejího spojení se zemí a to pevným 

základem. V opačném případě by se nejednalo o nemovitou stavbu, ale o stavbu 

movitou. 

Co znamená pevný základ, není nikde právním řádem blíže specifikováno. 

Nejpravděpodobnějším se zdá názor, že je tento výraz obecně známý, a proto není třeba, 

aby byl právním řádem blíže vysvětlen. Tento argument obstojí zejména v případě 

budov jako nejčastějšího typu nemovité stavby, kde téměř nikdo nemá pochyby o tom, 

že jsou postaveny na pevném základu. U ostatních staveb je někdy velice těžké 

posoudit, jestli jsou spojeny se zemí pevným základem, jelikož mnohdy se tyto základy 

nacházejí pod úrovní terénu, což laik není schopen sám bez odborníka či použití 

techniky rozpoznat. 

Pojem pevný základ je možné chápat také jako odborný termín z oboru 

stavebnictví. V takovém případě by ale při posuzování otázky, zda se jedná o pevný 

základ, bylo nutné vyžádat si u každé stavby znalce z oboru stavebnictví, protože stejně, 

jak je uvedeno v prvém případě, ani zde by laik nedokázal ze stavební dokumentace 

poznat, jestli se jedná o pevný základ, nebo zda stavba základ vůbec nemá.  

Možným  řešením této otázky, zda je stavba postavena na pevném základu, by 

mohlo být obecné vymezení pevného základu nebo určitých typů staveb, které bývají 

obvykle postaveny na pevném základu, přičemž by se už dále nemusel zkoumat 

skutečný stav věci. Toto vymezení by mohlo být provedeno ať už soudní judikaturou 

nebo pomocí právního předpisu, v každém případě by tak přispělo ke zjednodušení celé 

problematiky a větší právní jistotě v těchto otázkách. 

Jak je uvedeno výše, Občanský zákoník definici stavby neposkytuje. Tuto 

definici nenabízí ani katastrální zákon č. 344/1992 Sb., ačkoli pojem stavby používá 

v mnoha ustanoveních. Přestože v katastrálním zákoně nenalezneme žádnou definici 

pojmu stavba, lze alespoň částečně pomocí analogie dospět k určité představě, co je 

možné pod tento pojem podřadit. V §27 písm. i) katastrálního zákona se říká, že 

katastrální mapou je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje 

všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v 

katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se 

parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého 
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vnějšího obvodu. Pokud tedy zákon hovoří o tom, že se v katastrálním operátu zobrazují 

všechny nemovitosti, které jsou předmětem katastru a dále je uveden způsob, jakým se 

tyto nemovitosti tedy pozemky a stavby v katastrální mapě zobrazují, pak ve spojení s  

§ 2 odst. 1 tohoto zákona můžeme za nemovité stavby evidované v katastru nemovitostí 

považovat budovy spojené se zemí pevným základem, kterým se přiděluje popisné či 

evidenční číslo, dále budovy spojené se zemí pevným základem, jimž se popisné nebo 

evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou zároveň příslušenstvím jiné stavby 

evidované na téže parcele, kromě toho dále rozestavěné budovy, které budou podléhat 

uvedené evidenci a nakonec také stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to 

stanoví zvláštní předpis. Pro úplnost je nutné dodat, že budovou se podle § 27 písm. k) 

rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a rozestavěnou budovou je dle písm. l) budova 

v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční 

uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné 

nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud 

dosud nebylo započato s jejím užíváním.  

Co je považováno za stavbu dle katastrálního zákona, lze dále zjistit z přílohy 

katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., kde jsou v bodě č. 3 této přílohy uvedeny typy 

staveb, mezi něž patří budova s číslem popisný, budova s číslem evidenčním, budova 

bez čísla popisného nebo evidenčního, rozestavěná budova a také vodní dílo. Naproti 

tomu, příloha č. 4 k této vyhlášce nám pomůže lépe pochopit obecný pojem stavby 

pomocí konkrétních způsobů využití budov a děl. Je v ní totiž obsažen soupis způsobů 

využití staveb jako například zemědělská usedlost, bytový dům, rodinný dům, stavba 

pro rodinnou rekreaci, stavba pro obchod, garáž, skleník, přehrada či jez.  

 Z toho vyplývá, že ačkoli se pojmy stavby a budova obvykle požívají jako 

synonyma, v právním řádu se rozhodně nejedná o tytéž věci. Budova je totiž označení 

pro druh stavby a ne každá stavba tedy je budovou. Jinými slovy řečeno, stavba je 

pojem nadřazený pojmu budova. 

Katastrální zákon navíc v některých svých ustanoveních zmiňuje pojem drobná 

stavba, kterou v § 27 písm. m) vymezuje jako stavbu s jedním nadzemním podlažím, 

pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou 

funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k 
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zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná 

plocha nepřesahuje 30 m 2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, 

skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby 

uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a 

stavby vodních děl. I když se tyto stavby na základě § 2 odst. 2 neevidují v katastru 

nemovitostí z důvodu nemožnosti jejich zakreslení do katastrální mapy, jejíž měřítko 

nedovoluje viditelné zobrazení těchto staveb, považují se i tyto drobné stavby za stavby 

v právním smyslu. 

3.2.1 Rozdílné pojetí stavby ve smyslu práva občanského a stavebního 

 
Jedinou definici pojmu stavba, obsaženou v právním předpise, můžeme nalézt ve 

stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., kde je v § 2 odst. 3 stanoveno, že stavbou se rozumí 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 

jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, 

na účel využití a dobu trvání. V případě této definice si ale musíme uvědomovat, že se 

pohybujeme v oblasti stavebního práva, které je svou povahou právem veřejným a platí 

pro něj jiná pravidla než pro soukromé právo občanské. Touto problematikou, tedy 

odlišnostmi při vymezení pojmu stavba ve smyslu veřejnoprávním a občanskoprávním, 

se zabývaly Ústavní i Nejvyšší soud České republiky ve své rozhodovací praxi. 

V tomto případě lze odkázat zejména na nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 

1997, sp. zn. III. 336/96, řešící jeden z restitučních sporů. Je významný zejména proto, 

že v něm Ústavní soud vykládá pojem stavba. Pojmy z tzv. restitučních zákonů je nutno 

vždy vykládat občanskoprávně, což znamená, že ani pomocně nelze pro vymezení pojmu 

"stavba" použít terminologie stavebního zákona. V občanskoprávní oblasti, a tedy 

rovněž v oblasti působnosti restitučních zákonů, je zapotřebí pojem "stavba" vykládat 

staticky jako jedinečný výsledek určité stavební činnosti. Pro posouzení stavby jako věci 

z občanskoprávního hlediska je zcela nerozhodné, svědčilo-li jejímu stavebníkovi (v 

občanskoprávním smyslu tomu, kdo stavbu uskutečnil s úmyslem mít ji pro sebe) také 

příslušné stavebně právní povolení. 

Dalším významným rozhodnutím je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 

1998, sp. zn. 3 Cdon 1305/96, v němž Nejvyšší soud vyslovil názor, že "v případě, že 

občanskoprávní předpisy používají pojem "stavba“, nelze obsah tohoto pojmu vykládat 
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jen podle stavebních předpisů“ s tím, že "stavební předpisy chápou pojem "stavba“ 

dynamicky, tedy jako činnost, směřující k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo 

samotné)“, a že "pro účely občanského práva je pojem "stavba“nutno vykládat staticky, 

jako věc v právním smyslu“ a že "stavba, která není věcí podle § 119 ObčZ, je součástí 

pozemku“.  

 Pojmem stavba se zabýval Nejvyšší soud také v rozsudcích sp. zn. 33 Cdo 

111/98, ze dne 30. 9. 1998 a sp. zn. 22 Cdo 52/2002, ze dne 31. 1. 2002, v nichž uvedl, 

že stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak ji 

chápe stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem této činnosti je věc v 

právním smyslu, tedy způsobilý předmět občanskoprávních vztahů včetně práva 

vlastnického (nikoliv tedy součást jiné věci). Stavba jako věc v právním smyslu je přitom 

věcí nemovitou nebo věcí movitou. 

Z uvedených rozsudků, na něž soudy odkazují v pozdějších svých rozhodnutích, 

můžeme dovodit následující závěr. Aby konkrétní stavba byla považována za stavbu ve 

smyslu občanského práva a nebyla pouze součástí pozemku, na němž je postavena, 

musí být způsobilá být samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. Pro vznik 

stavby jako samostatné věci v právním smyslu není důležité to, že byla tato stavba 

budována, tedy že došlo k vynaložení určitého úsilí s cílem vytvořit stavbu, ale to, že 

tato stavba dosáhla alespoň takové fáze, kdy ji lze považovat za výsledek stavební 

činnosti tedy druhově a individuálně určenou věc, která plní funkce, kvůli které byla 

vytvářena. Právě toto činí rozdíl mezi pojetím stavby ve veřejnoprávním smyslu a 

smyslu občanskoprávním, neboli rozdíl mezi dynamickým a statickým chápáním 

stavby.  

Z výše uvedeného vyplývá, že při stanovení, zda se jedná o stavbu v 

občanskoprávním smyslu a tudíž o samostatnou věc v právním smyslu, si nemůže 

vystačit se zjištěním, že bylo ve stavebním řízení vydáno stavební povolení či 

kolaudační souhlas. Existují totiž i stavby, k jejichž zřízení se nevyžaduje stavební 

povolení. Stejně tak situace, že někdo vytvořil stavbu bez příslušných povolení, nemá 

žádný vliv na faktickou existenci této stavby. 
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3.2.2 Rozdíl mezi stavbou a součástí pozemku 

 
 Již v předešlé kapitole jsem se snažila vypořádat obecně s pojmem stavby a 

nalézt její vhodnou definici, přitom jsem narazila na problém neurčitého vyjádření 

tohoto pojmu jak v právních předpisech, tak vágního vymezení v judikatuře. Pokud 

pomineme určité typy staveb (zejména budovy dle katastrálního zákona), jejichž 

klasifikace jako stavby nečiní nikomu větší obtíže, tak výše uvedené formulace laikovi 

nedávají úplnou a jasnou odpověď na to, co všechno můžeme pokládat za stavbu. 

Největší problémy v praxi dělá určit pomyslnou hranici mezi součástí pozemku a 

stavbou jako samostatnou věcí v právním smyslu. Předcházející kapitola byla věnována 

otázce rozdílného chápání stavby ve veřejnoprávních a soukromoprávních předpisech. 

V této kapitole se zaměřím na vyjasnění pojmů samostatná stavba a součást pozemku 

s ohledem na ustanovení § 120 Občanského zákoníku za pomoci relevantní judikatury. 

V ustanovení § 120 odst. 2 je zakotven princip, že stavba není součástí pozemku, 

což potvrzuje skutečnost, že v našem právním řádu neplatí zásada superficies solo cedit. 

Mohlo by se tedy zdát, že všechny úvahy nad touto problematikou jsou zbytečné, ovšem 

při bližším studiu judikatury k tomuto tématu, zejména ve spojení s § 120 odst. 1, 

shledáme, že ve skutečnosti nejde o jednoduchou otázku. 

Ustanovení § 120 Občanského zákoníku vychází ze zásady, že součásti věci je 

vše, co k  ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila, přičemž stavba není nikdy součástí pozemku. Jak je patrné, vyskytují se 

v těchto ustanoveních velice obecné termíny, které je nutné vykládat a posuzovat vždy 

v konkrétním případě. Z toho důvodu zde nezastupitelnou roli hraje judikatura zejména 

Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky. 

Velice významným rozhodnutím v této věci je nález Ústavního soudu České 

republiky Pl. ÚS 16/93, publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem  131/1994, v němž se 

Ústavní soud  zabýval otázkou, zda jsou pojmy stavba a nemovitá věc ekvivalenty. 

V konkrétním případě zda je meliorační zařízení samostatnou nemovitou věcí, která 

není součástí pozemku. V části II/c tohoto nálezu se uvádí: Podle § 119 odst. 2 obč. zák. 

"nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem". Z uvedeného lze 

dovodit, že ne každá stavba je nemovitou věcí, nýbrž jenom ta, která je spojena se zemí 

pevným základem. "Meliorační zařízení umístěné pod povrchem pozemku" nutno proto 

považovat za stavbu, která není spojena se zemí pevným základem a není tudíž 
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nemovitou věcí. Otázkou je, zdali v tomto případě jde o věc movitou, a tudíž o 

příslušenství věci, nebo o součást pozemku. 

Z ustanovení § 119 obč. zák. "vyplývá, že všechny... věci, které nelze podřadit 

pod pojem nemovitosti, mají povahu věci movité" (J. Bičovský, M. Holub, Občanský 

zákoník. Praha 1991, s. 91). "Meliorační zařízení umístěné pod povrchem pozemku" by 

tedy bylo movitou věcí v případě, jestliže jej není možno vymezit jako věc nemovitou 

nebo součást nemovité věci (pozemku). 

Podle § 120 odst. 1 obč. zák. "součástí věci je vše, co k ní podle její povahy 

náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila." Judikatura citované 

ustanovení v analyzovaném kontextu interpretuje následovně: "Zákonným 

předpokladem součástí věci je její neoddělitelnost bez současného znehodnocení věci 

hlavní; je přitom nerozhodné, zda se při oddělení znehodnotí součást. Znehodnocení 

věci nelze však chápat pouze v úzkém slova smyslu, tedy jako zničení či alespoň 

podstatné poškození věci hlavní při oddělení součásti; oddělením součásti pozemku se 

pozemek jako věc hlavní zpravidla fyzicky nepoškodí (neznehodnotí), ale sníží se jeho 

cena; znehodnocení lze tedy chápat rovněž ve smyslu snížení hodnoty a tedy zpravidla i 

ceny věci. Znehodnocení může znamenat i to, že věc bude na nižší úrovni plnit svoji 

funkci (znehodnocení funkční), a konečně lze uvažovat o znehodnocení z hlediska 

vzhledu věci (tzv. znehodnocení estetické. ... součástí pozemku ve smyslu ustanovení § 

120 obč. zák. jsou rovněž venkovní úpravy (opěrné zdi, dlažby a obruby, vodovodní a 

kanalizační přípojky, květinová jezírka, venkovní předložené schody, ploty o výšce 

menší než 100 cm a další)." (R 4/1992) Citované rozhodnutí bylo přitom vydáno v době, 

kdy nebylo pochybnosti o tom, že zásada superficies solo cedit v občanském právu 

neplatí (viz např. odůvodnění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 3 Cdo 

45/92: "Bývalá zásada 'superficies solo cedit' není součástí našeho právního řádu již od 

účinnosti tak zvaného středního občanského zákoníku (zákon č. 141/1950 Sb.) navíc 

režim zcela opačný je nyní výslovně vyjádřen v ustanovení § 120 odst. 2 obč. zák." 

Podstatnými definičními znaky součásti věci je její funkční a fyzická spojitost s 

věcí hlavní a nemožnost jejího oddělení, aniž by se tím věc znehodnotila. "Meliorační 

zařízení umístěné pod povrchem pozemku" tyto znaky splňuje: je funkčně a fyzicky 

spojeno s pozemkem a platí pro ně nemožnost jeho oddělení, aniž by nedošlo k 

znehodnocení pozemku, a tedy je nutno jej chápat ve významu součásti věci - pozemku. 
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Z uvedeného tudíž vyplývá, že ustanovení § 120 odst. 2 občanského zákoníku, 

podle kterého "stavba není součástí pozemku", nutno interpretovat v návaznosti na 

odstavec 1, tudíž stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu, která je věcí 

nemovitou nebo jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou, a která není funkčně nebo 

fyzicky spojena s pozemkem, a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo k znehodnocení 

pozemku. Meliorační zařízení, umístěná pod povrchem pozemku, tedy nejsou stavbou ve 

smyslu § 120 odst. 2 obč. zákona, nýbrž součástí pozemku dle § 120 odst. l obč. zákona. 

Pro uvedený závěr lze uvézt i argument právní: Smysl principu, podle kterého 

vlastnictví stavby automaticky nenásleduje vlastnictví pozemku, se týká především 

staveb, které jsou nemovitostmi. Tyto představují právně samostatnou věc, k převodu 

vlastnictví které se vyžaduje naplnění zvláštních podmínek (písemná forma, vklad do 

katastru). Stavby, které jsou věcmi movitými, nutno rozlišovat z hlediska jejich účelu, tj. 

zdali splňují znaky příslušenství, anebo součásti pozemku. Součást věci, na rozdíl od 

příslušenství, je funkčně a fyzicky integrální součástí věci, kterou není možno od této 

oddělit, aniž by se znehodnotila. (Tak např. rezervní kolo na automobilu je jeho 

příslušenstvím, avšak kolo na přední či zadní nápravě je jeho součástí.) Takovou 

integrální součástí pozemku může být také stavba, která je věcí movitou, jejíž oddělení 

by pozemek znehodnotilo (např. meliorační zařízení, opěrné zídky apod.). 

Ačkoliv jde o velmi zásadní judikát, zůstal však během restitučních a 

privatizačních procesů téměř bez povšimnutí, a tak se do soukromého vlastnictví osob 

dostávaly např. parkoviště, hřiště, rybníky, lomy, železniční tratě a jiné „stavby“ nemalé 

hodnoty bez ohledu na pozemek, na němž se nacházely. Jak bude podrobněji uvedeno 

v dalších ustanoveních, ve skutečnosti jde pouze o součásti pozemku, které jako 

samostatné věci v právním smyslu nemohly být bez pozemku vůbec převáděny. 

Tento nesoulad v tak podstatné otázce, jakou je možnost vlastnit určitou stavbu 

na cizím pozemku, který vznikl nepřesným vymezením pojmů nemovitost a stavba v 

našem právním řádu, se i nadále snažily odstranit soudy svým výkladem v konkrétních 

rozhodnutích a tím posilovat právní jistotu v uvedené oblasti. 

Mezi další významné rozhodnutí patří například rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze sp. zn. 3 Cdo 95/92 ve spojení s rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 

2534/2000, kde je vysloven názor, že pro posouzení okamžiku vzniku stavby jako věci, 

způsobilé být předmětem právních vztahů (a nejde-li o některou ze speciálních staveb, 
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jako jsou stavby podzemní, stavby pro energetiku, pro dopravu či pro vodní 

hospodářství) je rozhodný okamžik, v němž je stavba vybudována do takového stadia, 

aby všechny další stavební práce směřovaly již pouze k dokončení druhově i 

individuálně určené věci. Takovýmto minimálním okamžikem je stav, kdy je již 

jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční řešení prvního 

nadzemního podlaží. Od tohoto okamžiku se totiž vytvořila i vlastnická práva ke stavbě. 

Tento právní názor koresponduje s § 27 odst. 1 písm. l) KatZ, kde se nachází 

definice rozestavěné stavby, kterou se rozumí budova v alespoň takovém stupni 

rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního 

nadzemního podlaží. Od tohoto okamžiku je rozestavěná budova rovněž způsobilá být 

předmětem evidence v katastru nemovitostí dle § 2 odst. 1 KatZ. Z toho vyplývá, že 

dokončené základy stavby nejsou samostatnou věcí v právním smyslu a o samostatnou 

stavbu půjde teprve, až bude jednoznačně patrné dispoziční řešení alespoň prvního 

nadzemního podlaží. Vše, co bude později k této rozestavěné budově přistavěno, se 

stane součástí této stavby a náleží tomu, komu patří stavba. Do doby než se určitá 

„stavba“ stane samostatným předmětem právních vtahů, je považována pouze za 

součást pozemku, na kterém je postavena. 

V rozhodnutí sp. zn. 3 Cdo 40/93 se zase Vrchní soud zabýval problematikou 

pozemku jako samostatné věci v restitučním řízení. V tomto judikátu uvedený soud 

vyslovil následující tvrzení: Skládka nezabudovaného stavebního materiálu, třeba i 

určeného pro pokračování v rozestavěné (a jako právní věci již vzniklé) stavbě, není 

stavbou. Naproti tomu nelze vyloučit, že stavbou bránící vydání pozemku je příjezdová 

komunikace z betonových panelů. V případě takové vozovky jde obvykle o mezní situaci: 

podle způsobu provedení může být lehká panelová vozovka součástí pozemku. Tak je 

tomu zpravidla tehdy, jsou-li silniční panely pouze položeny na zhutněném podloží, a 

popřípadě i vyspárovány a vodorovně vyrovnány balenou drtí. Právě tak však stavbou 

být může - jestliže tomu odpovídá způsob provedení, zejména pak provedení podloží 

podle příslušných stavebních předpisů. Posouzení, zda "provizorní" panelová vozovka 

je stavbou či součástí pozemku, je otázkou právní přesto, že se soud při jejím řešení 

obvykle neobejde bez součinnosti znalce (v daném případě ze základního oboru 

stavebnictví, odvětví stavby silnic a železnic).  
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Výše uvedené stanovisko Vrchního soudu opět potvrzuje, že v každém 

jednotlivém případě je nutné vycházet z konkrétních okolností a ani sám soud, natož 

laik není s to vyřešit otázku, zda způsob provedení panelové vozovky je proveden pouze 

povrchně nebo zde bylo vybudováno speciální podloží, které z této vozovky činní 

samostatnou stavbu. S tímto názorem Vrchního soudu, se ale nemohu ztotožnit, protože 

i kdyby byla vozovka vytvořena a spojena se zemí pevnými základy či na speciálně 

vybudovaném podloží, nemůže se jednat o samostatnou věc v právním smyslu, ale 

pouze o určité zhodnocení čí úprava pozemku. To, že by šlo jen o součást pozemku, 

potvrzuje skutečnost, že pokud by byla vozovka oddělena, pozemek by se tím značně 

znehodnotil. Zatímco kdyby tato vozovka byla vytvořena pouze z položených panelů, 

které by bez větších potíží bylo možné odstranit, aniž by se pozemek znehodnotil, 

jednalo by se o věc movitou, která se nestane součástí pozemku. Posledním možným je 

případ, kdyby vozovku tvořily poskládané a do pozemku stavebně zabudované panely, 

které ačkoli jsou samostatně chápány jako věci movité, staly by se zde integrální 

součástí pozemku, kterou není možné oddělit, aniž by se pozemek neznehodnotil, stejně 

jako je tomu u melioračního zařízení v nálezu Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 

16/93, publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem  131/1994.  

Dne 4. 10. 2000 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 42/97 řešící 

opět jeden z restitučních sporů. Z našeho pohledu je tento nález důležitý proto, že 

odkazuje na předešlá rozhodnutí soudů v podobných případech, která srovnává a vytváří 

z nich ucelený závěr. Obecné soudy v otázce event. zastavěnosti požadovaných 

pozemků, vycházely z vymezení stavby z hlediska veřejného stavebního práva. K tomu 

Ústavní soud považuje za nutné uvést, co již judikoval dříve (např. ve věci sp. zn. 

III.336/96), a to, že pojmy z tzv. restitučních zákonů je nutno vždy vykládat 

občanskoprávně, což znamená, že ani pomocně nelze pro vymezení pojmu "stavba" 

použít terminologie stavebního zákona, resp. předpisů jej provádějících. V 

občanskoprávní oblasti, a tedy rovněž v oblasti působnosti restitučních zákonů, je 

zapotřebí pojem "stavba" vykládat staticky jako jedinečný výsledek určité stavební 

činnosti, který je možno podle jeho technických vlastností individualizovat. V tomto 

směru nemá Ústavní soud za nutné odchylovat se od názoru vyjádřeného v rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 33 Cdo 111/98, že pro účely zákona č. 403/1990 Sb. je 

nutno stavbou rozumět výsledek stavební činnosti, tak jak ji chápe stavební zákon a jeho 
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prováděcí předpisy, pokud výsledkem této činnosti je věc v právním smyslu, tedy 

způsobilý předmět občanskoprávních vztahů včetně práva vlastnického, nikoliv tedy 

součást jiné věci. K otázce posuzování stavby jako samostatné věci nebo jako součásti 

pozemku Ústavní soud ve věci, sp. zn. Pl. ÚS 16/93, dovodil, že ustanovení § 120 odst. 2 

občanského zákoníku, podle kterého "stavba není součástí pozemku", nutno 

interpretovat v návaznosti na odst. 1 téhož ustanovení, které určuje, že "součástí věci je 

vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila", tudíž stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu, která je 

věcí nemovitou, nebo jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou a která není funkčně 

nebo fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo ke znehodnocení 

pozemku. 

Dalším, dalo by se říci převratným judikátem Nejvyššího soudu, je rozhodnutí 

v řízení vedeném pod sp. zn. 2 Cdon 1414/1997, ze dne 26. 10. 1999. Nejvyšší soud již v 

jiných předchozích rozhodnutích zaujal právní názor, podle nějž řeší-li restituční zákon 

vztahy majetkoprávní, které jsou svou povahou vztahy občanskoprávními, pak pojem 

"stavba" v něm uvedený je třeba vykládat staticky jako jedinečný výsledek určité 

stavební činnosti. Přitom musí jít o stavbu jako způsobilý předmět občanskoprávních 

vztahů (§ 118 odst. 1, § 119 odst. 2 a § 120 ObčZ), nikoli o součást věci jiné. Podle 

názoru dovolacího soudu musí být parkoviště chápáno jako konstrukce vystavěná na 

povrchu určitého pozemku a tudíž není stavbou ve výše vymezeném občanskoprávním 

významu. 

Podle § 2 odst. 3 zák. č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon), ve znění zák. č. 

89/1996 Sb., se pozemky člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a 

ostatní plochy. Podle charakteristiky druhu pozemků pro účely katastru nemovitostí - 

Příloha 1 k vyhl. č. 190/1996 Sb., kterou se provádí katastrální zákon, jsou "ostatní 

plochy" vymezeny jednak negativně jako pozemky neuvedené v předcházejících druzích 

pozemků (bod 1. přílohy), jednak pozitivně charakterem způsobu využití podle bodu 2. 

přílohy. Pod tímto bodem jsou jako druhy pozemku - ostatní plochy mj. uvedeny dráhy, 

dálnice, silnice, ostatní komunikace, sportoviště, hřbitovy, manipulační plochy. Ostatní 

komunikace jsou pak blíže charakterizovány jako místní a účelové komunikace včetně 

parkovacích ploch, veřejných prostranství, chodníků a parkových cest. Uvedené pojmy 
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tak představují určitou kvalitu pozemku, jsou názvy pro druh pozemku (v daném případě 

ostatní plochu) a představují určité ztvárnění či zpracování (zejména stavební činností) 

povrchu pozemku. Nemohou tedy být současně pozemkem a současně stavbou ve smyslu 

občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které by mohly mít rozdílný právní režim či 

osud; nelze je od pozemku oddělovat. Není ani dobře představitelné, že by někdo mohl 

převést na jiného parkoviště, chodník nebo tenisový kurt bez současného převodu 

pozemku, na němž se tato "zařízení" či "konstrukce" bezprostředně nacházejí. 

Předmětné parkoviště představuje pozemek - parkovací plochu ve smyslu 

uvedeného právního předpisu, jehož povrch byl zpracován tak, že sestává ze tří vrstev 

stavebního materiálu. Tento pozemek byl upraven tak, aby sloužil parkování 

automobilů. Jde tedy o parkoviště, které z výše rozvedených důvodů není stavbou ve 

smyslu § 8 odst. 3 restitučního zákona.  

S názorem Nejvyššího soudu v této kauze plně souhlasím, a ačkoli se ještě 

seznámíme se stanovisky soudů odlišnými od tohoto, bude se jednat vesměs o účelové 

výklady zejména v oblasti pozemních komunikací. 

Judikátem velmi podobným předchozímu je rozsudek Nejvyššího soudu vedený 

pod sp. zn. 22 Cdo 1118/2005, ve kterém soud řeší otázku určení vlastnictví 

k tenisovým kurtům, jež závisí na prvotním vyřešení otázky, zda jsou tyto kurty součástí 

pozemku nebo jde o stavbu a tedy i věcí v právním smyslu. Podle § 119 odst. 2 ObčZ 

nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Podle § 120 

odst. 1 ObčZ součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být 

odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Podle § 120 odst. 2 stavba není součástí 

pozemku. Soud prvního stupně učinil zcela správný a přesvědčivý právní závěr, který 

byl odvolacím soudem v podstatě stvrzen, že předmětné tenisové dvorce nejsou stavbou 

ve smyslu občanskoprávním; jsou proto součástí pozemku a tudíž náleží žalobcům jako 

spoluvlastníkům pozemku. Tento právní závěr je v souladu s judikaturou Nejvyššího 

soudu, týkající se rozdílu v pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním a ve smyslu 

veřejnoprávním. Zde lze především odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu z 28. 1. 1998, 

sp. zn. 3 Cdon 1305/96, a dále na rozsudek Nejvyššího soudu z 31. 1. 2002, sp. zn. 22 

Cdo 52/2002, v němž Nejvyšší soud zaujal právní názor, že "stavbou v občanskoprávním 

smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak tuto činnost chápe stavební zákon a 

jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem této činnosti je věc v právním smyslu, tedy 
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způsobilý předmět občanskoprávních vztahů, nikoli součást jiné věci“. Z obou 

uvedených rozsudků Nejvyššího soudu tedy plyne závěr: aby určitá stavba byla stavbou 

ve smyslu občanského práva (občanskoprávních předpisů) a nebyla pouhou součástí 

pozemku, na němž byla vystavěna, musí být způsobilá být samostatným předmětem 

občanskoprávních vztahů. 

Oba nalézací soudy se zcela správně, důkladně, přesvědčivě a v souladu se 

stávající judikaturou dovolacího soudu vypořádaly s otázkou, proč sporné tenisové 

dvorce nemohou být předmětem občanskoprávních vztahů a proč o nich nelze uvažovat 

jako o samostatné věci z občanskoprávního hlediska. Nejvyšší soud v rozsudku z 26. 10. 

1999, sp. zn. 2 Cdon 1414/97, vyslovil právní názor, že "parkoviště představované 

pozemkem, jehož povrch byl zpracován zpevněním povrchu za účelem parkování 

automobilů, není z hlediska občanskoprávního stavbou“. Ze skutkových zjištění v dané 

věci vyplývá, že předmětné tenisové dvorce vznikly vrstvením jednotlivých přírodních 

stavebních materiálů, čili stavební činností - zpracováním a ztvárněním pozemku, tedy 

obdobným způsobem jako je tomu v případě vybudování komunikace, případně 

parkoviště. Dovolací soud je toho názoru, že není proto důvodu pohlížet na tenisové 

dvorce jinak, než stejně jako v případě parkoviště, t. j. na věc, která není stavbou ve 

smyslu § 119 odst. 2 a § 120 odst. 2 ObčZ. Ostatně podle charakteristiky druhu 

pozemků pro účely katastru nemovitostí – pod bodem 2. přílohy vyhlášky č. 190/1996 

Sb., kterou se provádí katastrální zákon, se uvádí jako druh pozemku – ostatní plochy 

m. j. hřiště, přičemž nelze pochybovat o tom, že tenisový dvorec je druhem hřiště. 

Tenisový dvorec tak nemůže být současně pozemkem a současně stavbou ve smyslu 

občanskoprávním jako dvě rozdílné věci s rozdílným právním režimem. Obecněji pak lze 

konstatovat, že stavbou ve smyslu občanskoprávním nemůže být stavební činností 

vytvořená stavba či konstrukce, u níž nelze určit jasnou hranici, kde končí pozemek a 

kde začíná samotná stavba. 

Asi nejvýznamnějším názorem soudu v tomto rozsudku, je konstatování, že 

stavbou jako samostatnou věci v právním smyslu není taková konstrukce či výsledek 

stavební činnosti, u níž není patrné, kde končí pozemek a začíná stavba. Toto 

stanovisko dopadá na všechny úpravy měnící povrch pozemku, které jsou tímto 

považovány za součást pozemků. 
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Dalším rozhodnutím Nejvyššího soudu, které cituje již ustálenou judikaturu 

řešící problematiku vymezení staveb, je usnesení ve sporu vedeném pod sp. zn. 28 Cdo 

1534/2004. Ačkoliv v tomto usnesení Nejvyšší soud nepřichází s žádným převratným či 

novým poznatkem, tak tím, že odkazuje na předchozí rozhodnutí v podobných 

případech, přispívá bezesporu k posilování právní jistoty. Pro zodpovězení otázky, zda 

jde na pozemcích, o jejich vydání žádali žalobci, o stavbu ve smyslu § 10 odst. 4 zákona 

č. 403/1990 Sb. (a občanského zákoníku), stanovil přiléhavé interpretační pravidlo 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 3 Cdon 1305/96 ze dne 28. 1. 1998. Uvedl v 

něm, že vždy "… nelze stanovit jednoznačné hledisko pro určení, kdy půjde o 

samostatnou věc a kdy o součást pozemku. Bude vždy třeba zvažovat, zda stavba může 

být samostatným předmětem práv a povinností, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem 

věci.“  V posuzované věci nebylo dále možno opomenout právní názor Ústavního soudu, 

v nálezu sp. zn. II. ÚS 42/97, ze dne 4. 10. 2000. Ústavní soud poukázal na statický 

aspekt pojmu stavby podle práva občanského, oproti dynamickému pojetí stavby jako 

výsledku činnosti podle předpisů správního práva. Otázku, zda lze přiznat zpevněným 

živičným plochám charakter samostatné věci, nebylo možné podle Ústavního soudu 

zodpovědět jen rámcově ve vztahu k celému areálu, ale pro jednotlivé pozemky zvlášť. 

Záhodno bylo porovnat i situace resp. právní názory vyslovené ve skutkově 

blízkých případech. Vrchní soud v Praze v častěji citovaném rozsudku sp. zn. 3 Cdo 

40/93 označil zpevněnou panelovou vozovku za součást pozemku; pokud by však šlo o 

zpevnění s pomocí nikoli jen položených panelů na zhutněném podloží, ale s provedením 

podloží ve smyslu příslušných stavebních předpisů, pak by mohlo jít o samostatnou věc. 

V rozsudku sp. zn. 28 Cdo 538/2000 posoudil Nejvyšší soud jako samostatnou věc podle 

občanského zákoníku stavbu asfaltobetonové komunikace. Ta umožňovala i provoz 

těžkých vozidel a byla vystavěna na 68 % pozemků, které měly být podle zákona č. 

403/1990 Sb. vydány. Ústavní soud však v nálezu sp. zn. I. ÚS 754/01 (Sbírka nálezů a 

usnesení sv. 31, č. 123) dovodil, že zpevněnou asfaltovou plochu (parkoviště) nelze 

považovat za stavbu bránící vydání pozemku podle zákona č. 229/1991 Sb. Týž soud v 

nálezu sp. zn. IV. ÚS 295/98 (táž Sbírka, sv. 12, č. 139) nepovažoval za stavbu podle 

občanského práva a tedy za samostatnou věc tenisové dvorce na pozemcích, jejichž 

vydání bylo žádáno.  
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S přihlédnutím ke všem shora vypočteným aspektům právního posouzení věci je 

dovolací soud toho názoru, že zpevněné živičné úpravy na předmětných pozemcích 

nevykazují znaky samostatné věci. Dost dobře je nelze učinit předmětem samostatné 

dispozice s tím, že by byly označeny jako stavba v souladu s § 119 odst. 2 občanského 

zákoníku. Nelze opomenout, že ve srovnání s uvedenou judikaturou netvoří překážku 

typu pozemní komunikace, užívané i těžkými vozidly. Naopak jde, jak vyplynulo již z 

rozhodnutí o využití území ze dne 16. 12. 1988, vydaného odborem územního plánování 

Městského národního výboru v Č. B., o součást areálu - parku S. I když bylo podloží 

živičných úprav zpevněno podle znalce do hloubky přibližně 50 až 80 cm, stalo se funkcí 

provedených úprav sloužit jen jako místní komunikace v areálu, který je veřejně 

přístupný. Provedené úpravy na jednotlivých pozemcích, označených v dovoláních obou 

žalovaných, tedy náleží k těmto pozemkům jako jejich součást ve smyslu § 120 odst. 1 

občanského zákoníku. 

Také v oblasti vodních děl se objevuje bohatá judikatura soudů. Jedno z prvních 

rozhodnutí Nejvyššího soudu se sp. zn. 2 Cdon 1192/97 je ze dne 28. 5. 1998. Je v něm 

uvedeno, že rybník jako vodní dílo ve smyslu veřejného (vodního) práva není z hlediska 

práva soukromého samostatnou věcí, se kterou by mohlo být nakládáno odděleně od 

pozemků tvořících jeho dno a břehy. V tomto pojetí nemůže být rybník stavbou ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1991 Sb. 

Dalším rozhodnutím, ve kterém Nejvyššího soudu dospěl ke stejnému závěru 

jako v předchozím judikátu, je rozsudek ze dne 24. 5. 2001 se sp. zn. 25 Cdo 663/2001. 

Dne 26. srpna 2003, vydal Nejvyšší soud rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 1221/2002, 

řešící následující otázku. O tom, zda hráz rybníka je samostatnou věcí v právním smyslu 

anebo zda jde o součást pozemku, na kterém stojí, nelze učinit obecný závěr bez 

posouzení konkrétní situace. Přitom bude třeba vyjít kromě stavebního provedení hráze 

též z toho, zda lze určit, kde končí pozemek a začíná samotná hráz, tedy zda lze vymezit 

a oddělit vlastnictví vlastníka pozemku a vlastníka hráze. 

Velice významným byl rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 

22 Cdo 234/2003. V něm Nejvyšší soud konstatoval, že ačkoli odvolací soud dospěl k 

závěru, že rybník chápaný jako stavba nemůže být předmětem občanskoprávního sporu, 

pominul však hodnocení předmětu daného sporu jako pozemku. Platný občanský 

zákoník nemá bližší vymezení pojmů pozemek či stavba. Při posuzování konkrétních 
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nemovitostí z hlediska, zda určitá nemovitost je pozemkem či stavbou a jaké je povahy 

(věc samostatná, příslušenství či součást věci), se ve sporných případech nelze obejít 

bez použití dalších předpisů, které mají do určité míry i občanskoprávní povahu. 

Takovým předpisem ve vztahu k uvedeným nemovitostem je nepochybně i katastrální 

zákon (zákon č.344/1992 Sb.), který úzce souvisí se zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Podle §2 odst. katastrálního zákona 

ve znění zákona č.89/1996 Sb., se pozemky člení podle druhů např. na ornou půdu, 

chmelnice, vinice, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Podle 

charakteristiky druhu pozemků pro účely katastru nemovitostí - příloha k vyhlášce 

č.190/1996 Sb., kterou se provádí katastrální zákon - je "vodní plocha" (bod 1, kód 11 

přílohy) charakterizována jako pozemek, na němž je rybník, vodní tok, vodní nádrž, 

močál, mokřad nebo bažina. Podle způsobu využití pozemku (bod 2, kód 6 přílohy) je 

rybník (jako druh pozemku) charakterizován jako umělá vodní nádrž určená především 

k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění. Rybník ve smyslu těchto 

předpisů je vodní plochou a tedy pozemkem, nikoli stavbou. Jakýkoli pozemek je pak (na 

rozdíl od různého pojetí stavby) vždy způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů. 

Jestliže se žalobce domáhá určení svého vlastnického práva k ideálnímu 

spoluvlastnickému podílu rybníka specifikovaného jako "rybník T. se všemi jeho 

součástmi a příslušenstvím, zejména s rybničními pozemky tvořícími rybniční dno, 

břehy a hráz, se všemi technickými zařízeními sloužícími provozu a užívání rybníka, 

zejména s betonovým kašnovým přelivem a výpustním ventilem", je zřejmé (přes shora 

uvedené výhrady k formulaci žalobního petitu), že mu nejde pouze o stavbu rybníka, 

kterou nelze oddělit od pozemku, tj. o stavbu ve smyslu vodního práva, ale o celek 

představovaný pozemky a zařízeními, které jsou jejich součástmi či příslušenstvím. 

Takovéto pozemky - s tím, co tvoří jejich součást či příslušenství - pak samozřejmě 

předmětem občanskoprávních vztahů být mohou. 

Potvrzením ustálenosti citované judikatury v této oblasti je nález Ústavního 

soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 622/07, ze dne 9. 9. 2008, který ve svém 

odůvodnění odkazuje na právní názory všech výše uvedených soudních rozhodnutí a 

zopakoval tedy právní závěr, že rybník může být předmětem občanskoprávních vztahů 

pouze jako celek představovaný pozemky a zařízeními, která jsou jejich součástmi či 

příslušenstvím a slouží provozu a užívání rybníka. 
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Asi nejrůznorodější judikatura se v posledních letech objevuje v oblasti 

pozemních komunikací, kde odlišná stanoviska soudů v jednotlivých případech mohou 

způsobovat nejistotu a nestálost v budoucích i stávajících právních vztazích.  

Prvotní soudní praxe vycházela z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 

1414/97, citovaného výše. Podle názoru Nejvyšší soudu obsaženého v tomto 

rozhodnutí, představují místní a účelové komunikace včetně parkovacích ploch, 

veřejných prostranství, chodníků a parkových cest určitou kvalitu pozemku, označují 

také způsob využití či název pro druh pozemku (v daném případě ostatní plochu) a jsou 

chápány jako určité ztvárnění či zpracování (zejména stavební činností) povrchu 

pozemku. Nemohou tedy být současně pozemkem a současně stavbou ve smyslu 

občanskoprávním jako dvě rozdílné věci s odlišným právním režimem. V těchto 

případech se „stavba“ stává jen součástí pozemku, s nímž sdílí jeho právní osud. 

Na tento svůj judikát se Nejvyšší soud znovu odvolává v odůvodnění rozsudku 

ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 22 Cdo 52/2002. Nejvyšší soud zde vyjádřil stanovisko, že 

zpevněná plocha představující penetrační makadam v tloušťce 11 cm na povrchu 

označených pozemků není stavbou ve vymezeném občanskoprávním významu. 

Změnu v této ustálené judikatuře znamenalo právní stanovisko velkého senátu 

občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 691/2005, 

ze dne 11. 10. 2006. Od této chvíle může být místní komunikace považována za 

samostatnou věc v občanskoprávním smyslu. V odůvodnění uvedl následující 

argumenty. Místní komunikace by mohla být samostatnou věcí odlišnou od pozemku, na 

němž se nachází, v případě, že by byla stavbou ve smyslu občanského práva, tj. stavbou 

ve smyslu § 119 obč. zák., která jako samostatný předmět vlastnictví může být 

předmětem občanskoprávních vztahů. Nelze vyloučit, že místní komunikace může být 

stavbou, a tedy samostatnou věcí ve smyslu občanskoprávním, a že právní vztahy k ní 

nemusí být totožné se vztahy k pozemku, na němž byla zřízena. Této možnosti 

nasvědčuje i § 17 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle nějž 

„jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku 

a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního 

vypořádání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na 

návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického 

práva ke stavbě, a to za jednorázovou náhradu ve výši, která podle zvláštního předpisu 
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náleží za vyvlastnění“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že zákon rozlišuje vlastnictví 

pozemků pod komunikacemi (s výjimkou komunikace účelové) od vlastnictví samotné 

komunikace, a tudíž je na tyto pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice a místní 

komunikace, třeba v zásadě pohlížet jako na samostatné předměty právních vztahů. 

Z tohoto odlišného stanoviska Nejvyššího soudu vyplývá, že každý konkrétní 

případ bude nezbytné řešit podle jednotlivých okolností. Rozhodnou skutečností bude 

to, jestli v konkrétním případě půjde již o stavbu jako samostatný předmět 

občanskoprávních vztahů nebo pouze o zpracovaný pozemek se způsobem využití jako 

místní komunikace. S názorem Nejvyššího soudu v této věci souhlasí i J. Spáčil (viz. 

Spáčil, J. Cesty a pozemní komunikace v praxi civilních soudů. Právní fórum, 2006, 

roč. 3, č. 7, s. 225-230), podle kterého bude-li povrch místní komunikace vytvořen tak, 

že jeho odstranění nebude možné bez jeho zničení, resp. alespoň podstatného zhoršení 

sjízdnosti nebo schůdnosti, lze tuto komunikaci kvalifikovat jako samostatný předmět 

občanskoprávních vztahů. 

Podle mého názoru se však jedná o rozhodnutí, které se jeví jako účelové.  

Cílem tohoto stanoviska je poskytnutí legitimity pro ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 

13/1997 Sb. (dnes § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.), při jehož výkladu dojdeme 

k jednoznačnému závěru, že zákonodárce považuje dálnice, silnice nebo místní 

komunikace za stavbu, jako samostatný předmět občanskoprávních vztahů a tedy i 

předmět vlastnického práva. Toto ustanovení má předcházet situacím, kdy v případě 

výstavby pozemní komunikace jako „stavby“ ve veřejném zájmu, nedojde k dohodě 

mezi stavitelem, zastupujícím veřejný zájem a majitelem pozemku, na kterém má být 

komunikace postavena. Zdá se, že zákonodárci zapomněli na institut vyvlastnění, jenž 

byl do našeho právního řádu zaveden s cílem věc ve veřejném zájmu vyvlastnit nebo 

vlastnické právo omezit, nelze-li stanoveného účelu dosáhnout jinak, zejména dohodu. 

Proces vyvlastnění je ale provázen obligatorním splněním celé řady zákonných 

podmínek a tím se obvykle stává velice zdlouhavým. Nejspíš právě z této příčiny bylo 

do zákona č. 13/1997 Sb. včleněno ono sporné ustanovení vymykající se dosavadnímu, 

judikaturou formulovanému chápání pozemních komunikací a tudíž i staveb obecně. 

Z mého pohledu tu došlo k „obcházení ustálené judikatury“, místo toho, aby bylo 

v Občanském zákoníku přesněji uvedeno, co je možno pokládat za stavbu jako věc 

v právním smyslu. Na druhé straně, vzhledem ke shora uvedeným soudním 
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rozhodnutím poskytujícím definici stavby, by mohl být s předmětným stanoviskem 

vysloven souhlas ve vztahu k dálnicím. Dle mého názoru by mohla být dálnice nebo 

jiná významná komunikace chápána jako jedinečná, zvláštní stavba nejen vzhledem 

k náročnému procesu její výstavby, ale proto, že je možno ji podle jejích technických 

vlastností individualizovat a nejde tedy o pouhé zpracování povrchu pozemku. 

V každém případě je zvolený postup „předefinonování“ pojmu stavba poněkud 

nešťastný, nikoli však v našem právním řádu neobvyklý.  

3.2.2.1 Závěr 

 
V souvislosti s tím, že v této oblasti existuje spousta judikatury, která se 

bohužel, avšak přirozeně vzhledem k technickému pokroku a nově vznikajícím 

potřebám společnosti, rychle mění, patří se na závěr získané poznatky shrnout do 

stručného závěru. 

Nejprve je nutné opět poznamenat, že každý jednotlivý případ se musí vždy 

posuzovat podle konkrétních okolností a nikoli izolovaně, nezávisle na daných 

poměrech. Z hlediska občanského práva se musí pojem "stavba" vykládat jako 

jedinečný výsledek určité stavební činnosti. Výsledkem této činnosti pak může být věc 

v právním smyslu, tedy způsobilý předmět občanskoprávních vztahů včetně práva 

vlastnického, který je možné vzhledem k jeho technickým vlastnostem individualizovat. 

Stavba, která není věcí na základě tohoto výkladu a podle § 119 ObčZ, je součástí 

pozemku. Zákonným předpokladem součásti věci je její neoddělitelnost bez současného 

znehodnocení věci hlavní. Řešení této otázky se zabývalo mnoho autorů v odborných 

článcích a diskusích. V těchto vědeckých pracích a diskusích byla vyslovena vždy 

spousta protichůdných názorů a stanovisek. Jediným shodným závěrem v této 

problematice bývá, že dnešní právní úprava není zrovna nejšťastnější.   

3.3 Stavby evidované a neevidované v katastru nemovitostí 

 
Zvláštní povaha, nepostradatelný ekonomický význam a v neposlední řádě 

nemalá hodnota nemovitých věcí je důvodem toho, že téměř každý stát vede veřejnou 

evidenci nemovitostí nacházejících se na jeho území a také vlastnická a jiná věcná práva 

týkající se těchto nemovitostí. Zvláštní význam má tato evidence zejména ve vztahu k 
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prokazování vlastnického práva. Vlastníkem movité věci je většinou ten, kdo má věc 

u sebe, pokud se neprokáže opak, zatímco nemovitou věc není možné mít fakticky 

u sebe. Zápis vlastnického práva k určité nemovitosti uvedený v tomto veřejném 

seznamu je pak považován za doklad vlastnictví k nemovité věci. 

 Ve státech, kde platí zásada superficies solo cedit je veřejná evidence 

nemovitostí snazší, protože v podstatě je v ní zaznamenán jen pozemek, jehož součástí 

je vše, co je na něm postaveno. Vedení této veřejné evidence nemovitostí je méně 

nákladné, přehlednější a jednodušší.  

V České republice je tento veřejný seznam označen jako katastr nemovitostí, 

zřízený zákonem č. 344/1992 Sb. Ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona, uvádí, že 

katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich 

soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Po přečtení tohoto ustanovení, 

může někdo nabýt dojem, že v  katastru nemovitostí jsou evidovány a zobrazeny 

všechny nemovitosti, nacházející se na území České republiky. Vzhledem k velkému 

množství nemovitých staveb, neurčitosti pojmu nemovitá stavba a zároveň kvůli velice 

malým rozměrům některých staveb není možné, aby byly ve veřejné evidenci popsány 

a zobrazeny veškeré stavby spojené se zemí pevným základem. V opačném případě by 

si taková evidence vyžádala rozsáhlý státní aparát a znamenala by obrovské materiální 

zajištění, nehledě na enormní finanční zatížení. Z toho vyplývá, že z praktického 

hlediska by byl takovýto počin absolutně nerealizovatelný.  

Z výše popsaného důvodu je v ustanovení § 2 odst. 1 katastrálního zákona 

stanoven taxativní výčet nemovitostí, jež jsou v katastru nemovitostí evidovány. 

Předmětem evidence v katastru jsou v první řadě pozemky v podobě parcel. Pozemkům 

a jejich evidenci byla věnována kapitola v úvodu této práce. V následujících 

ustanoveních se proto budu zabývat druhy nemovitých staveb a jejich zvláštnostmi 

zejména z hlediska jejich evidence v katastru. Pro přehlednost lze stavby třídit na stavby 

evidované v katastru nemovitostí a stavby v katastru nemovitostí neevidované. 

3.3.1 Stavby evidované v katastru nemovitostí.  

 
Dle bodu 3 přílohy ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb., se stavby evidované 

v katastru nemovitostí dále dělí na budovy s číslem popisným (zkráceně č. p.), budovy 

s číslem evidenčním (č. e.) budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (bez čp/če), 
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rozestavěné budovy (rozestav.) a vodní díla (vod. dílo). Na základě bodu 4 této 

přílohy je možné předmětné stavby třídit zároveň podle dvaceti pěti způsobů jejich 

využití. 

Samotný katastrální zákon taxativně pozitivně vymezuje tyto stavby v § 2 odst. 1 

písm. b), d), e) a f) takto: 

− písm. b) 

 budovy spojené se zemí pevným základem, a to 

1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,  

2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které    

nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,  

− písm. d) a e) 

rozestavěné budovy, které  

1. budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b), požádá-li o to 

vlastník nemovitosti nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se 

zapisuje do katastru,   

2. budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b), v souvislosti se 

vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim, 

− písm. f)  

stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis  

 

Negativní vymezení je obsaženo v § 2 odst. 2, kde je řečeno, že v katastru 

nemovitostí se neevidují drobné stavby. Definice drobných staveb je poskytnuta v § 27 

písm. m), rozumí se jimi stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná 

plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, 

a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu 

lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha 

nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů 

hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového 

průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních 

děl. 
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To znamená, že nemovitá stavba, kterou můžeme zahrnout pod některý z typů 

taxativně vymezeného v § 2 odst. 1, a zároveň nejde o drobnou stavbu, je stavbou 

evidovanou v katastru nemovitostí. 

Definice pojmu budovy a rozestavěné budovy se nachází v § 27 katastrálního 

zákona a byl jim věnován prostor v kapitole týkající se obecnému vymezení pojmu 

stavby výše.  Budovami, kterým se přiděluje číslo popisné dle § 2 odst. 1 písm. b) bod 

1, jsou zejména domy rodinné, bytové, stavby pro administrativu, občanskou 

vybavenost či obchody. Dle zákona č. 128/2000 Sb. se samostatnými popisnými čísly 

neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř 

jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby). Evidenčním číslem se oproti tomu 

označují stavby určené k individuální rekreaci (např. rekreační domek, chata, chalupa či 

zahrádkářský domek). O tom, jaké popisné či evidenční číslo bude budově přiděleno, 

rozhoduje obecní úřad na základě ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 128/2000. 

V § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2. se objevuje termín příslušenství jiné stavby, který 

je nutné v souvislosti s klasifikací staveb rovněž objasnit. Dle § 121 odst. 1 Občanského 

zákoníku se obecně příslušenstvím věci rozumí věci, které náleží vlastníku věci hlavní a 

jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Jinými slovy, příslušenství 

je věc, která má k věci hlavní pouze doplňkovou funkci a slouží k lepšímu, 

hospodářskému využití věci hlavní. Určení, která věc je hlavní, závisí na vzájemném 

porovnání hospodářského významu těchto věcí. Mezi základní znaky vztahu hlavní a 

vedlejší věci patří to, že vlastníkem obou věcí musí být stejná osoba, jinak by nešlo o 

příslušenství věci hlavní. Dalším podstatným znakem je úmysl vlastníka trvale 

hospodářsky využívat příslušenství sloužící věci hlavní a nikoli jen na přechodnou 

dobu.  

V této oblasti byla v průběhu několika let vytvořena bohatá judikatura, která 

nám lépe pomůže pochopit problematiku příslušenství věci. 

V rozhodnutí sp. zn. 3 Cdon 1248/96, ze dne 26. 9. 1997 Nejvyšší soud vyjádřil 

svůj právní názor, podle něhož, věci mající povahu příslušenství věci hlavní (§ 121 odst. 

1 ObčZ) jsou samostatnými věcmi. Proto lze jejich vlastnictví převádět bez současného 

převodu vlastnictví k věci hlavní, a to bez ohledu na hospodářskou neúčelnost takového 

rozdělení vlastnictví. To znamená, že vlastník může s příslušenstvím nakládat nezávisle 



37 

 

na věci hlavní, která tímto může mít odlišný právní režim od věci hlavní a tím se 

podstatně odlišuje od součásti věci dle § 120 Občanského zákoníku. 

Dalším významným rozhodnutím Nejvyššího soudu je rozsudek ze dne 6. ledna 

2004, sp. zn., kde soud tvrdí, že obdobné funkční vazby jako mezi věcí a její součástí 

vznikají mezi věcí a jejím příslušenstvím; rozdíl tu spočívá zejména v míře fyzické 

sounáležitosti a možnosti využít příslušenství věci i jinak než pro věc hlavní. I faktické 

oddělení příslušenství může mít vliv na funkčnost věci hlavní. Příslušenství věci a její 

součást spolu úzce souvisí a v některých případech činí určení, kdy jde o příslušenství a 

kdy o součást věci, potíže; v takových případech je třeba vzít do úvahy všechny 

okolnosti věci. Z tohoto odůvodnění rozsudku je patrné, že ve vztahu příslušenství s věcí 

hlavní existuje nižší míra spojení či integrity a příslušenství může fungovat samo 

nezávisle na věci hlavní. 

V následujících rozhodnutích se Nejvyšší soud zabýval otázkou, za jakých 

podmínek lze považovat studnu za příslušenství věci hlavní a je tedy samostatnou věcí 

v právním smyslu, nikoli součást pozemku. 

V rozsudku ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. 22 Cdo 37/2000 nalezneme následující 

právní stanovisko. Je-li studna příslušenstvím věci, musí být i samostatným předmětem 

práv a povinností, neboť příslušenstvím mohou být jen samostatné věci. Studna je jako 

výsledek stavební lidské činnosti – stavba nemovitá - hospodářským zařízením určeným 

k čerpání vody. Studna, ohledně které je veden spor, splňuje požadavky kladené na 

studnu jako samostatný předmět právních vztahů, v daném případě věc nemovitou. 

Studna je hospodářsky určena k trvalému užívání s pozemkem, na kterém se nachází a je 

proto příslušenstvím pozemku ve smyslu § 121 ObčZ . 

V rozsudku 22 Cdo 539/2001 ze dne 30. 9. 2002 Nejvyšší soud konstatoval, že 

se studnou či vrtem mohlo být nakládáno, aniž by muselo být současně nakládáno s 

předmětným pozemkem, pokud by studna (vrt) nebyla součástí jiné věci - 

vodohospodářského díla, ovšem pokud by ho bylo možno považovat za stavbu ve smyslu 

občanskoprávním, nikoliv z hlediska stavebních předpisů či vodohospodářských 

správních aktů. Mohlo by tomu být tak i v případě, že by nebyla součástí pozemku, na 

němž (v němž) je umístěna. Jinými slovy řečeno, pokud se soud bude zabývat otázkou, 

zda je určitá studna součást pozemku, nebo samostatná stavba, musí nejprve zkoumat, 

jestli je možné ji považovat za předmět občanskoprávních vztahu, tedy jedinečný 
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výsledek stavební činnosti. V potaz musí být brán i způsob, jakým byla studna 

vytvořena. Protože, pokud se jedná o stavební dílo vytvořené za použití například 

betonových skruží či za pomoci jiné stavebnětechnické konstrukce bude se jednat o 

samostatnou věc v právním smyslu. V případě, že půjde o pouhou „díru v zemi“, nelze 

takovouto studnu pokládat za nemovitou stavbu, ale za součást pozemku. 

Pro potřeby této práce se budu dále zabývat nejdůležitějším druhem příslušenství 

hlavní stavby - vedlejšími nemovitými stavbami. Typickými příklady příslušenství 

hlavní stavby jsou stodola, kůlna, septik, odpadní jímka, oplocení atd. Jde tedy o stavby 

plnící doplňkovou hospodářskou funkci ve vztahu k hlavní věci. V této souvislosti je 

významnou především otázka převodu vlastnického práva k těmto vedlejším stavbám. 

Jelikož se nejedná o zrovna jednoduchou problematiku, vyvíjela se právní stanoviska 

Nejvyššího soudu následujícím způsobem.  

V rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 133/2001, ze dne 14. 8. 2001 vycházel Nejvyšší 

soud z komentáře k pátému a šestému vydání občanského zákoníku Jehlička, O. a kol., 

nakladatelství C. H. Beck, § 121), který vykládá příslušenství věci hlavní ve vztahu k 

posuzování platnosti smluv o převodu takto: "Pokud je věc příslušenstvím, tj. splňuje-li 

znaky § 121 odst. 1, platí zásada, že příslušenství sdílí právní osud hlavní věci a to bez 

zřetele k tomu, jestliže účastníci smlouvy toto příslušenství hlavní věci přímo 

identifikovali, či ve smlouvě pouze - jak je obvyklé uvedli, že věc je převáděna s 

veškerým příslušenstvím, popř. se dokonce o příslušenství hlavní věci ve smlouvě 

nezmínili. To znamená, že vedlejší stavby přecházejí jako příslušenství v případě 

převodu hlavní stavby na nabyvatele, aniž by je bylo třeba ve smlouvě výslovně uvádět a 

identifikovat". 

Vzhledem k tomu, že výše citovaný právní názor nebyl Nejvyšším soudem ani 

praxí příliš uznáván, v rozsudku ze dne 11. 9. 2003, sp. zn. 31 Cdo 2772/2000 se velký 

senát občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu od tohoto právního stanoviska 

odklonil a uvedl, že tvoří-li příslušenství věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho 

převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla v této smlouvě vyjádřena vůle převést 

rovněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření vůle převést příslušenství věci, kterým je 

nemovitost, vytváří předpoklady pro zkoumání, zda tato vůle byla vyjádřena dostatečně 

určitě pro to, aby mohla vyvolat právní účinky sledované účastníky. Příslušenství tvoří 

věci samostatné, které mohou být samostatným předmětem právních vztahů, a jejich 
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právní režim nesleduje ze zákona bez dalšího režim věci hlavní. Platné právo nemá 

ustanovení o tom, že by na nabyvatele věci hlavní přecházelo i příslušenství věci. K 

převodu příslušenství na nabyvatele věci hlavní je vždy třeba projevit zákonem 

předepsaným způsobem vůli převést i příslušenství; nebyla-li vůle převést i příslušenství 

věci hlavní právně významným způsobem projevena, příslušenství na nabyvatele věci 

hlavní nepřechází. Opačný názor nelze opřít o žádné ustanovení platného práva. Právní 

úkony týkající se převodu nemovitosti musí být učiněny písemnou formou, a to i v 

případě, že jde o nemovitost, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. 

Na toto významné právní stanovisko velkého senátu Nejvyšší soud odkázal a 

doplnil jej o další právní argumenty. Jde o rozhodnutí 22 Cdo 1844/2004 ze dne 30. 8. 

2005, v němž Nejvyšší soud uvádí závěr, že k platnosti smlouvy o převodu nemovitosti 

je třeba přesná identifikace příslušenství v právním úkonu, bude-li jím nemovitost která 

je předmětem evidence v katastru nemovitostí (zejména půjde o garáže). Bude-li 

příslušenstvím nemovitost, která evidenci v katastru nepodléhá (různé vedlejší stavby 

jako kůlny, ploty apod.), postačí k jejich převodu vyjádření, že věc se převádí "s 

příslušenstvím“. Ovšem i tu je k převodu příslušenství třeba výslovný projev vůle, který 

musí být učiněn, jde-li o nemovitost, písemně; i nadále totiž platí, že příslušenství 

nepřechází "bez dalšího“, ale je třeba vyjádřit, že věc se převádí i s příslušenstvím. 

Na základě výše uvedených právních stanovisek můžeme dojít k poměrně 

jasnému závěru. Vždy, když budeme mít v úmyslu převádět hlavní věc na jiného i 

s vedlejšími stavbami, které tvoří příslušenství této stavby hlavní, je nezbytné projevit 

vůli převést i toto příslušenství. Pokud bude příslušenstvím nemovitá stavba, je nutné 

učinit tento projev písemnou formou. V případě, že půjde navíc ještě o nemovitou 

stavbu, jež se eviduje v katastru nemovitostí a tvoří příslušenství stavby hlavní, musí být 

tato vedlejší stavba v písemném právním úkonu přesně zákonným způsobem označena.  

Nakonec je vhodné upozornit, že návrh nového Občanského zákoníku zakotvuje 

právní domněnku, že právní jednání a práva i povinnosti týkající se věci hlavní se týkají 

i jejího příslušenství. To znamená, že v budoucnu nebude nutné ve smlouvě o převodu 

nemovitosti projevovat vůli převést vlastnictví a to bude převedeno na nového vlastníka 

automaticky s věcí hlavní. 
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3.3.2 Stavby neevidované v katastru nemovitostí  

 
Tyto stavby lze rozdělit ještě do několika skupin. První skupinou jsou drobné 

stavby, kterým již byl věnován prostor v této kapitole výše.  

Do další skupiny patří stavby, jimž se nepřiděluje popisné nebo evidenční číslo a 

které zároveň tvoří příslušenství jiné stavby evidované na téže parcele, jedná se hlavně 

o kůlny, stodoly a další nemovité stavby, které nelze zařadit mezi drobné stavby, 

zejména vzhledem k jejich větší rozloze. Ačkoli jsem tuto druhou skupinu staveb 

zařadila do staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, neplatí to o těchto 

nemovitostech bezvýjimečně. Zvláštností těchto staveb na rozdíl od ostatních staveb 

neevidovaných v katastru nemovitostí je, že jsou zobrazeny v katastrální mapě. 

Nicméně v souboru popisných informací sepsány a popsány nejsou stejně jako ostatní 

v katastru neevidované stavby. 

Poslední skupinu pak tvoří stavby spojené se zemí, které neodpovídají definici 

staveb evidovaných v katastru nemovitost a zároveň není možné je zařadit do některé 

z předchozích dvou skupin. Do této skupiny patří zejména podzemní stavby. Jde o 

stavby, které jsou již svou podstatou umístěny v zemi, jako například studny, podzemní 

dopravní a liniové stavby či hlubinné doly. Občanský zákoník v žádném svém 

ustanovení „nemluví“ o tom, že stavba jako předmět občanskoprávních vztahů může být 

jen stavba nadzemní. Tomuto problému se věnovaly české soudy ve své rozhodovací 

praxi již od doby první republiky. V rozhodnutí ze dne 6. 2. 1923, sp. zn. Rv I 813/22, 

se Nejvyšší soud ČSR zabýval otázkou vlastnického práva ke sklepu. V tomto judikátu 

byl vysloven právní názor, že sklep pod cizím pozemkem jest samostatným předmětem 

právního a knihovního obchodu. 

Ke stejnému právnímu názoru dospěl i Městský soud v Praze ve svém 

rozhodnutí 33 Ca 40/97 ze dne 30. 4. 1997. Ačkoliv Městský soud tuto otázku řeší jen 

nepřímo, má za to, že i podzemní stavba je nemovitostí ve smyslu § 119 odst. 2 ObčZ, i 

když ani tato otázka není nesporná. 

Posledním významným rozhodnutím Nejvyššího soudu v této věci je rozsudek, 

ze dne 24. 5. 2006, sp. zn., 22 Cdo 911/2005. V dané věci jde o posouzení otázky, zda a 

za jakých podmínek může být samostatným předmětem právního vztahu sklep pod cizím 

pozemkem. Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha 

připouští (§ 118 odst. 1 ObčZ); nemovitými věcmi jsou i stavby spojené se zemí pevným 
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základem (§ 119 odst. 2 ObčZ); stavby nejsou součástí pozemku (§ 119 odst. 2 ObčZ). 

Zákon výslovně nestanoví, že by stavbou jako předmětem občanského práva mohla být 

jen stavba nadzemní; může to být i stavba podzemní (podzemní garáž, sklep) pokud 

může být samostatným předmětem právních vztahů (viz např. rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČSR ze dne 6. února 1923, sp. zn. Rv I 813/22; z obdobného názoru vychází 

rozhodnutí publikované pod poř. č. 7/1999 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, byť 

tato otázka je zde řešena jen nepřímo; z tohoto rozhodnutí vyplývá, že samostatným 

předmětem právních vztahů může být i podzemní stavba). Vždy ovšem půjde o posouzení 

konkrétní situace (např. pouhá prostora v zemi nebude stavbou). Právní závěr 

odvolacího soudu, že daný sklep vytvořený z kamene, příp. cihel, je stavbou jako 

předmětem občanskoprávních vztahů, není zjevně nesprávný a dovolací důvod uvedený 

v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ tak není dán. 

Na základě výše popsaného vývoje judikatury, lze dojít k jednoznačnému 

závěru, že podzemní stavby, lze považovat za samostatné stavby, pokud splňují 

obecnou definici stavby jako předmětu občanskoprávních vztahů, tak jak byla uvedena 

v předchozích kapitolách. To znamená, že musí jít o jedinečný výsledek stavební 

činnosti. Vždy musí být zjištěny všechny okolnosti konkrétního případu, protože 

například pouze otvor v zemi nemůže být považován za stavbu ve smyslu občanského 

práva. V případě, že při výstavbě ale budou použity cihly, beton, kámen či jiný stavební 

materiál, nepůjde už o součást pozemku, ale o samostatnou věc v právním smyslu, která 

může být předmětem vlastnického práva. 

3.3.3   Závěr 

 
Rozlišování nemovitých staveb podle toho, zda podléhají či nepodléhají evidenci 

v katastru nemovitostí, je důležité zejména z hlediska splnění všech zákonných 

podmínek, stanovených pro případ převodu a vzniku vlastnického práva k těmto 

stavbám. Přičemž posouzení, do které z uvedených skupin má být zařazena konkrétní 

stavba, je často velice obtížné nejen pro laika, ale rovněž pro právníka či pracovníka 

katastrálního úřadu, zejména pokud jde o stavby bez čísla popisného či evidenčního.  
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4 Nabývání vlastnictví k nemovitostem 

 
Nabýváním vlastnického práva se obecně chápe taková skutečnost, při níž se 

vlastníkem určité věci stane osoba, která doposud nositelem subjektivního vlastnického 

práva k této věci nebyla. 

Následující kapitoly budou věnovány jednotlivým způsobům nabývání 

vlastnického práva k nemovitostem, tak jak jsou upraveny Občanským zákoníkem a 

dalšími příslušnými zákony. Vzhledem k tomu, že v našem právním řádu neplatí zásada 

superficies solo cedit, je sféra nabývání vlastnictví k nemovitostem v některých 

ohledech poměrně složitá, zejména kvůli nejasné definici pojmu nemovitost a stavba. 

Zatímco pro nabývání vlastnického práva k movitým věcem platí poměrně jasná 

pravidla, v případě nemovitostí se zákonné důvody nabytí vlastnictví liší nejen podle 

způsobu nabytí vlastnictví, ale také jsou odlišné vzhledem ke druhu nemovitosti. 

Podmínky a postup při nabývání vlastnictví k nemovitostem upravuje zejména 

Občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že je to svou povahou zákon obecný, nemůže 

obsahovat veškeré zákonné předpoklady nutné k úspěšnému nabytí vlastnictví k určité 

nemovitosti. Z tohoto důvodu musíme konkrétní podmínky jednotlivých způsobů 

nabývání vlastnictví hledat ve zvláštních předpisech. 

5 Způsoby nabývání vlastnictví k nemovitostem 

 
Způsoby, jakými lze získat vlastnické právo k nemovitostem, je možné rozdělit 

do několika skupin podle různých hledisek. Nejobecněji jsou tyto způsoby upraveny v § 

132 Občanského zákoníku. V tomto ustanovení je prohlášeno, že vlastnictví věci lze 

nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu 

nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem. 

5.1 Prvotní a druhotné nabývání vlastnictví 

 
Z hlediska toho, zda před konkrétním nabytím vlastnického práva k určité věci, 

tuto věc vlastnil někdo jiný nebo je nevlastnil nikdo, se rozlišuje nabývání vlastnictví na 

prvotní a druhotné.  
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Prvotním nabýváním vlastnického práva se rozumí takový případ, kdy věc, která 

je nabývána, nebyla dosud předmětem vlastnického práva, tedy neměla žádného 

majitele a zároveň nebyla z nabytí do vlastnictví zákonem vyloučena. Vzhledem 

k tomu, že český právní řád nepočítá s existencí tzv. věcí ničích (res nullius), které 

nikomu nepatří a zároveň jsou způsobilým předmětem vlastnického práva, lze se 

s prvotním způsobem nabývání vlastnictví setkat jen v případě vytvoření nových věcí. 

Pokud jde o nemovitosti, je tento způsob nabytí vlastnictví úplně vyloučen u pozemků. 

Z povahy pozemků vyplývá, že je nemožné jej vytvořit. V některých případech se může 

stát, že nový pozemek vznikne buďto jako ostrov díky působení přírodních procesů 

nebo rozšířením pevniny pomocí odčerpání mořské vody. Tyto situace ale v českém 

právním prostředí nastat nemohou. Na základě výše uvedeného lze tedy dojít k závěru, 

že prvotní nabytí vlastnického práva k nemovitosti může nastat pouze u nově 

vytvořených nemovitých staveb.  

Oproti tomu k druhotnému nabytí vlastnictví může dojít jen, pokud konkrétní 

nemovitost vlastnila již osoba jiná, odlišná do nového vlastníka. 

5.2 Derivativní a originární nabývání vlastnictví 

 
Při tomto způsobu třídění se rozlišuje nabývání vlastnictví z hlediska toho, jestli 

vlastník věci odvozuje své vlastnické právo od vlastnického práva svého předchůdce 

(viz. Knapp, V.; Knappová, M.; Švestka J.; Dvořák, J.; Eliáš, K.; Havel, B.; Kanda, A.; 

Macková, A.; Matějka, J.; Mikeš, J.; Plíva, S.; Salač, J.; Winterová, A. Občanské právo 

hmotné. Díl 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005. s.346n.). Jinými slovy, nám toto dělení 

dává odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi převodem a přechodem vlastnictví.  

Derivativním neboli odvozeným nabytím vlastnictví se rozumí nabytí vlastnictví 

na základě smlouvy. V tomto případě jde o tzv. „převod“ vlastnictví, jež je závislý na 

vůli předchozího vlastníka. 

V případě originárního neboli původního nabytí vlastnictví se také mluví o tzv. 

přechodu vlastnictví, při němž není důležitá vůle původního vlastníka buď proto, že jde 

o věc, která dosud předmětem vlastnictví nebyla nebo proto, že na nového vlastníka 

přešla jinak než na základě smlouvy. Originárně lze nabýt vlastnictví k nemovitosti 

vytvořením nové stavby, vydržením, ze zákona či na základě rozhodnutí státního 

orgánu. 
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Těmto jednotlivým způsobům nabývání vlastnictví k nemovitostem budou 

věnovány následující kapitoly. 

6 Nabývání vlastnického práva na základě smlouvy 

 
Při převodu vlastnického práva obecně platí zásada, že nikdo nemůže na jiného 

převést více práv, než má sám. Tento princip v praxi znamená, že na základě smlouvy 

lze vlastnické právo nabýt pouze od vlastníka věci. Nový vlastník tedy nabývá 

vlastnictví pouze v takovém rozsahu, v jakém náleželo původnímu vlastníkovi. Ale ani 

tato zásada neplatí bezvýjimečně. V § 486 Občanského zákoníku je prolomena ve 

prospěch osoby, která v dobré víře nabyla věc od nepravého dědice.   

6.1 Obecná a zvláštní právní úprava 

 
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, nabývání vlastnického práva na základě 

smlouvy je odvozeným způsobem nabytí vlastnictví, ke kterému může dojít pouze 

z vůle původního vlastníka, pokud je smlouva platná a účinná. Zákonnou úpravu 

smluvního převodu nemovitostí nalezneme zejména v Občanském zákoníku. V něm 

jsou upraveny náležitosti smlouvy i další podmínky nezbytné k tomu, aby vlastnické 

právo přešlo na nového vlastníka. Občanský zákoník upravuje obvyklé smlouvy o 

převodu nemovitostí, jako jsou smlouva kupní, darovací, směnná, či smlouva o zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Vedle toho existuje spousta dalších 

zvláštních předpisů, obsahujících speciální úpravu smluv či dohod o převodu vlastnictví 

k nemovitostem, které k platnému převodu vlastnictví vyžadují v některých případech 

splnění zvláštních podmínek. 

Asi nedůležitějším předpisem se zvláštní úpravou je Obchodní zákoník, kde 

nalezneme zvláštní úpravu kupní smlouvy a smlouvy o prodeji podniku.  

Dále do této skupiny patří restituční předpisy, které vymezovaly nabytí 

vlastnictví na základě tzv. restitučních smluv. Jde hlavně o tyto předpisy: zákon o půdě 

č. 229/1991 Sb., zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd č. 403/1990 

Sb., zákon o mimosoudních rehabilitacích č. 87/1991 Sb., zákon o zmírnění některých 

majetkových křivd způsobených holocaustem č. 212/2000 Sb. Například dohoda dle 

zákona o půdě č. 229/1991 podléhala navíc schválení pozemkovým úřadem dle § 9 odst. 
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2 tohoto zákona. Může se zdát, že za těchto okolností se nejedná o převod nemovitosti 

ale o nabytí vlastnictví rozhodnutím státního orgánu. Touto spornou otázkou se zabýval 

i Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 2 Cdon 1857/97, ze dne 22. 7. 1998, v němž došel 

k závěru, že schválení smlouvy podle § 9 odst. 2 zákona o půdě je podmínkou účinnosti 

smlouvy (§ 47 odst. 1 ObčZ), nemůže však konvalidovat případnou neplatnost této 

smlouvy. Jiná situace ovšem nastává v případě, že o vlastnictví oprávněné osoby 

rozhodne pozemkový úřad podle § 9 odst. 4 zákona o půdě; v takovém případě není 

právním důvodem přechodu vlastnictví smlouva, ale správní rozhodnutí. Uvedený výrok 

tedy prokazuje, že v popsaném případě jde o smluvní převod nemovitostí. 

Dalšími speciálními předpisy jsou zákony z oblasti privatizace, kdy dochází 

k nabytí vlastnictví k určité věci, jež je majetkem státu na jinou osobu odlišnou od státu. 

Ačkoli jde o převod smluvní, v některých případech může dojít k uzavření smlouvy až 

po uskutečnění veřejné dražby či veřejné obchodní soutěže, v níž jsou předmětné 

nemovitosti nabízeny. Lze sem zařadit předpisy jako zákon č. 427/1990 Sb., o 

převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, 

zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 

95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu 

na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 

republiky. Pokud jde o převod nemovité věci v majetku státu, která se eviduje 

v katastru, musí být smlouva o převodu takové nemovitost schválena Ministerstvem 

financí za podmínek stanovených v § 21 a násl. zákona č. 219/2000 Sb. 

Předběžný souhlas Ministerstva zemědělství se podobně jako v předchozím 

případě vyžaduje k platnosti právního úkonu, jímž se nakládá se státními lesy – zejména 

tedy ke smlouvě o převodu vlastnictví dle § 4 lesního zákona č. 289/1995 Sb. 

V neposlední řádě je nutné se zmínit o zákonu o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. 

Ačkoliv byty a nebytové prostory nelze považovat za nemovitosti, jak je chápe 

Občanský zákoník, tak podle § 3 tohoto zákona se právní vztahy k jednotkám řídí, 

pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními Občanského zákoníku a dalších 

právních předpisů, které se týkají nemovitostí. 

Na základě uvedeného přehledu právních předpisů upravujících převod 

nemovitostí na základě smlouvy, je důležité v každém jednotlivém případě nejprve 
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určit, zda se konkrétní převod bude řídit pouze Občanským zákoníkem nebo se na něj 

vztahují další zvláštní předpisy. 

6.2 Náležitosti smlouvy o převodu nemovitosti   

 
Kromě základních náležitostí každého právního úkonu (§ 37 Občanského 

zákoníku), musí mít zároveň smlouva o převodu nemovitostí na základě § 46 písemnou 

formu. Navíc projevy účastníků, kterými se rozumí podpisy, musí být na téže listině. 

Zásada neformálnosti „vládnoucí“ v českém právním řádu, se tedy, jak vidno, v případě 

těchto smluv neuplatňuje. Nedostatek této zákonné formy činní smlouvu neplatnou, 

stejně tak pokud by nebyla dodržena některá z obecných náležitostí právního úkonu, 

jako je svoboda a vážnost vůle a určitost a srozumitelnost projevu. 

6.3 Okamžik nabytí vlastnictví k nemovitostem 

 
Chvíle, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovitostem, je stanovena v 

§133 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku. Ten rozlišuje mezi nemovitými věcmi, jež jsou 

předmětem evidence v katastru nemovitostí a těmi, které se v katastru neevidují.   

Pro první skupinu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí platí, že 

vlastnictví se nabývá až vkladem do katastru nemovitostí. Projevuje se zde 

dvoufázovost smluvního převodu, kdy je nabytí vlastnického práva v současné právní 

úpravě závislé na existenci právního důvodu a právního způsobu. V této souvislosti se 

mluví o tzv. doktríně o titulu a modu. Titulus je právní důvod představovaný konkrétní 

smlouvou, např. kupní nebo darovací, o jejichž náležitostech bylo pojednáno 

v předchozí kapitole. Naproti tomu modus znamená způsob převodu vlastnického práva 

z předchůdce na nabyvatele neboli právní způsob nabývání vlastnického práva. Z dosud 

uvedeného tedy vyplývá, že smlouva o převodu nemovitosti, která se eviduje v katastru 

nemovitostí, nemá tzv. translační účinek ale účinek obligační. Pouhou smlouvou se 

vlastnické vztahy k těmto nemovitostem nemění, smlouvou se pouze zakládají 

vzájemná práva a povinnosti účastníků.  To znamená, že vlastnictví k nemovitosti 

nepřejde jen na základě smlouvy, nýbrž převodce je zavázán či povinen převést 

vlastnické právo k nemovitosti na nabyvatele prostřednictvím dalšího právem 

předvídaného úkonu. Tímto úkonem neboli právním způsobem nabytí vlastnického 
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práva k nemovitostem, jež jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, je vklad 

vlastnického práva do katastru. Vklad označovaný též jako intabulace představuje 

nezbytnou právní skutečnost pro vznik věcného vlastnického práva nabyvatele. 

K nemovitostem, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

vzniká vlastnické právo na základě smlouvy o jejím převodu již okamžikem účinnosti 

této smlouvy. Z toho vyplývá, že smlouva o převodu těchto nemovitostí má na rozdíl od 

smluv předchozích translační účinky. K nabytí vlastnického práva proto postačí platná a 

účinná smlouva o převodu nemovitosti. V případě těchto nemovitostí se neuplatňuje 

dvoufázovost nabývání vlastnického práva, jelikož platí tzv. konsenzuální zásada, jež 

znamená, že smlouva o převodu vlastnického práva, má jak obligační tedy závazkově-

právní účinky, tak i účinky věcně-právní. Neuplatňuje se zde doktrína o titulu a modu, 

protože hlavní a jedinou úlohu při nabývání vlastnictví má pouze titulus. 

6.4 Vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru 

nemovitostí 

 
Jak je popsáno výše, k nabytí vlastnického práva na základě smlouvy o převodu 

 nemovitostí, jež jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, se vlastnictví nabývá 

až vkladem do katastru nemovitostí dle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem.  

Vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí se rozumí forma zápisu 

vlastnického práva k určité nemovitosti do katastru. Zákon č. 265/1992 Sb., vedle 

vkladu rozlišuje ještě záznam a poznámku. Vklad vlastnického práva k nemovitosti se 

zapisuje pouze v případě, když je nemovitost převáděna na základě smlouvy. Další 

odlišností vkladu od ostatních forem zápisu je skutečnost, že rozhodnutí o povolení 

vkladu má konstitutivní (právotvorný) charakter. 

Vklad vlastnického práva je proveden na základě pravomocného rozhodnutí 

katastrálního úřadu v rámci řízení o povolení vkladu. Na toto řízení se vztahuje zákon č. 

500/2004 Sb., správní řád. Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem, kdy je 

katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení řízení alespoň od jednoho z účastníků 

smlouvy, na základě které má být povolen vklad vlastnického práva k předmětné 

nemovitosti do katastru. Návrh na zahájení řízení musí podle § 4 odst. 3 zákona č. 
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265/1992 Sb., obsahovat následující náležitosti: označení práv, která mají být zapsána 

do katastru; dále označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, tzn. úřad, 

v jehož správním obvodu se nemovitost nachází; a v neposlední řadě přesné označení 

účastníků řízení, u fyzických osob je to jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a u 

právnických osob název, sídlo a identifikační číslo.  

Přílohou návrhu musí být v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., 

smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitosti, a pokud není sepsána v českém 

jazyce, tak její úředně ověřený překlad; dále plná moc, je-li účastník řízení zastoupen 

zmocněncem; výpis z obchodního rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická 

osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku; a kromě toho v některých 

případech i listina prokazující oprávnění vlastníka nakládat s předmětem právního 

úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993. 

 Podle § 4 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., katastrální úřad v řízení o povolení 

vkladu před vydáním rozhodnutím zkoumá, zda navrhovanému vkladu není na překážku 

stav zápisů v katastru, zda je navrhovaný vklad odůvodněn obsahem předložených 

listin, zda je smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitosti určitá a srozumitelná, 

zda je tato smlouva učiněna v předepsané písemné formě s podpisy účastníků na téže 

listině, zda jsou účastníci řízení oprávněni nakládat s předmětnou nemovitostí, zda není 

účastník řízení omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 

státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se této nemovitosti, zda byl k uzavření 

smlouvy o převodu nemovitosti udělen souhlas podle zvláštního předpisu. Tím je např. 

situace dle § 28 Občanského zákoníku, kdy je třeba schválení soudu k nakládání 

s majetkem patřícím osobě, která má zákonného zástupce dle § 27 Občanského 

zákoníku.  

Všechny výše uvedené skutečnosti katastrální úřad zkoumá ke dni podání 

návrhu na vklad. V této souvislosti je také vhodné uvést tzv. princip priority. Tato 

zásada znamená, že zápis do katastru se provádí v takovém pořadí, v jakém byly 

katastru doručeny návrhy na povolení vkladu, což prakticky může znamenat, že pokud 

převodce před podáním návrhu na povolení vkladu uzavře další smlouvu o převodu téže 

nemovitosti s jinou osobou, která podá návrh na vklad dříve než předchozí nabyvatel, 

který návrh na vklad dosud nepodal, stane se vlastníkem nemovitosti právě tento druhý 

nabyvatel, protože mu svědčí dřívější podání návrhu na vklad. V praxi se tato zásada 
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uskutečňuje prostřednictvím tzv. „plomby“, kterou katastrální úřad vyznačí v souboru 

popisných informací u dotčených nemovitostí na základě došlého návrhu na povolení 

vkladu. Plomba podává informaci, že právní vztahy jsou dotčeny změnou. Po vkladu 

vlastnického práva do katastru se vyznačená plomba odstraní.  

S principem priority souvisí další významná zásada obsažená v § 2 odst. 3 

zákona č. 265/1992 Sb. Ta stanovuje, že den vkladu vlastnického práva se do katastru 

zapíše zpětně po právní moci rozhodnutí o povolení vkladu a to ke dni doručení návrhu 

na povolení vkladu do katastru.  

Jak je uvedeno výše, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda je 

smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitosti určitá a srozumitelná. Určitost 

jako podmínka projevu vůle, který je bezvadný ve vztahu ke smlouvě o převodu 

nemovitosti znamená, že v této smlouvě musí být přesně a nezaměnitelně označeni jak 

účastníci, tak nemovitost, jako předmět smlouvy. Zatímco přesná identifikace osob jako 

subjektů smlouvy byla popsána výše v souvislosti s obsahem návrhu na povolení 

vkladu, způsob označení nemovitostí, ke kterým se bude zapisovat vklad je vymezen v 

§ 5 odst. 1 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. Pozemky musejí být podle tohoto 

ustanovení označeny parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve 

kterém leží, a údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu. Dále existují 

ještě pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem dle § 29 odst. 3 

katastrálního zákona. Jde o zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu 

neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Tyto pozemky musejí být označeny 

parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o 

parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího 

operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží. Budovy musí být 

specifikovány označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo 

evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, 

způsobem jejího využití a v případě budov s číslem popisným či evidenčním též 

příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu 

katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena. 

Rozestavěné budovy musí být určeny označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, 

a označením, že se jedná o rozestavěnou budovu. U vodního díla musí být označen 

pozemek, na němž je postaveno, a způsob využití vodního díla.  
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Protože je řízení o povolení vkladu písemné a probíhá tudíž bez jednání s 

účastníky, zkoumá katastrální úřad dle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky č. 26/2007, zda 

osoba, která projevila svou vůli převést vlastnictví k nemovitosti, je skutečnou osobou 

identifikovanou jako převodce či nabyvatel. Jinými slovy, zda jsou podpisy smluvních 

stran pravé. Z toho důvodu je pro smlouvu o převodu nemovitostí stanovena zákonná 

písemná forma s projevy účastníků na téže listině a navíc katastrální vyhláška stanoví, 

za jakých okolností se projevy vůle osob uvedených ve smlouvě považují za zjištěné. 

Jde o tyto skutečnosti: vlastnoruční podpisy na prvopisu smlouvy byly úředně ověřeny 

podle zákona o ověřování č. 21/2006 Sb., smlouva byla sepsána ve formě notářského 

zápisu, smlouva obsahuje prohlášení advokáta o pravosti podpisu, právnická osoba 

předložila podpisový vzor ověřený některým z předchozích způsobů shodný s podpisem 

na smlouvě a výpis z obchodního rejstříku, nebo účastník smlouvy uzná pravost svého 

podpisu před katastrálním úřadem. V případě, že nelze zjistit projev vůle žádným z 

uvedených způsobů, například z důvodu smrti jedné smluvní strany, zjistí se pravost 

podpisu jiným vhodným způsobem dle uvážení katastrálního úřadu. Tím může být třeba 

porovnání s jiným pravým podpisem. 

Jestliže jsou všechny podmínky vkladu splněny, katastrální úřad rozhodne, že se 

vklad povoluje. Toto rozhodnutí se provádí zápisem ve spisu a není proti němu 

přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví. Oproti tomu 

odůvodněné rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníkům řízení a je 

proti němu přípustný opravný prostředek. Pokud podanému opravnému prostředku 

katastrální úřad nevyhoví v plném rozsahu, rozhoduje o podaném opravném prostředku 

krajský soud dle § 249 Občanského soudního řádu. Pokud návrh na zahájení řízení o 

povolení vkladu neobsahuje náležitosti stanovené v § 4 odst. 3 a 4, vyzve katastrální 

úřad navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky tohoto návrhu, a zároveň 

ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků, bude řízení zastaveno.  

V oblasti zápisů věcných práv do katastru nemovitostí existuje poměrně bohatá 

judikatura.  Soudy ve své rozhodovací praxi musely řešit spory vznikající v důsledku 

nepřesných či sporných ustanovení v právních předpisech upravujících oblast zápisů 

věcných práv do katastru nemovitostí. Soudní rozhodnutí obsahující významná a 

zásadní právní stanoviska, budou přiblížena v následujících odstavcích. 
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V rozhodnutí ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2688/99 Nejvyšší soud 

zformuloval následující právní názor. Soud nemůže katastrálnímu úřadu uložit, aby 

provedl zápis do katastru nemovitostí. Provádění zápisů do katastru nemovitostí tak 

zákonodárce v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 in fine svěřil nikoli soudům, ale 

katastrálním úřadům (viz § 5 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb.). Obecnému soudu také 

nepřísluší, aby orgánu jiné státní (výkonné) moci bez zákonného zmocnění nařizoval či 

ukládal, aby určitým způsobem postupoval či jednal. 

Nejvyšší soud vydal dne 21. 8. 2005 rozsudek se sp. zn. 30 Cdo 2237/2004, v 

němž se zabýval otázkou neurčitého označení nemovitostí v kupní smlouvě. K závěru o 

určitosti předmětu kupní smlouvy o převodu nemovitostí totiž nepostačuje pouze 

projevená vůle jejich účastníků příslušenství v písemné formě převést, ale též zjištění, že 

tato vůle byla vyjádřena dostatečně určitě pro to, aby mohla vyvolat právní účinky 

sledované účastníky tak, aby nebylo možné zaměnit předmět smlouvy s jinými 

nemovitostmi. Jestliže v kupní smlouvě ze dne 18. 9. 2002 bylo uvedeno, že předmětem 

prodeje jsou - kromě označených pozemků - též jiné stavby bez p. č./ č. e. a technická 

vybavenost bez p. č./č. e., zatímco ze znaleckých posudků bylo zjištěno, že na pozemcích 

se nachází (kromě jejich součástí) více staveb, přičemž některé z nich nejsou předmětem 

evidence v katastru nemovitostí, bylo pro právní posouzení věci z hlediska požadavku 

určitosti předmětu koupě (§ 37 odst. 1 obč. zák.) rozhodující zjištění, zda na pozemcích 

se nacházejí jen stavby bez p. č./ č. e. a technická vybavenost bez p. č./č. e. uvedené v 

kupní smlouvě a v evidenci katastru nemovitostí, či i další nemovité stavby a vedlejší 

stavby tvořící příslušenství věci hlavní, které splňují podmínky příslušenství podle § 121 

odst. 1 obč. zák., či nikoliv, a případně též další movité stavby. Skutečnost, že smlouva o 

převodu nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 265/1992 Sb. 

přezkoumána katastrálním úřadem a že ten pravomocně rozhodl o povolení vkladu 

vlastnického práva pro nabyvatele, nebrání tomu, aby soud v občanském soudním řízení 

sám posoudil platnost sporné smlouvy podle příslušných ustanovení zákona. Obsahem 

rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu není prohlášení smlouvy o převodu 

nemovitosti za platnou či neplatnou, ale povolení vkladu vlastnického práva pro 

nabyvatele. 

Tento rozsudek potvrzuje zásadu, o níž bylo pojednáno v kapitole věnované 

stavbám. Jde o zásadu, jež stanoví, že v případě převodu nemovitosti i s příslušenstvím 
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musí být vůle převést toto příslušenství projevena dostatečně určitě, tedy písemně, 

přičemž v souladu s § 37 Občanského zákoníku musí být příslušenství označeno 

dostatečně určitě. Významný je ale tento rozsudek pro právní stanovisko týkající se 

vlivu rozhodnutí o povolení vkladu na platnost smlouvy. Nejvyšší soud k tomu uvedl, 

že kladné rozhodnutí o povolení vkladu od katastru nemovitosti nečiní smlouvu o 

převodu nemovitosti platnou ani smlouvě „nepropůjčuje“ účinnost. Smlouva totiž musí 

být v době podání návrhu na povolení vkladu účinná, což katastrální úřad před vydáním 

rozhodnutí musí posoudit.  

V rozsudku ze dne 16. 4. 2007, sp. zn. 22 Cdo 880/2006, Nejvyšší soud řešil 

otázku, která osoba má naléhavý právní zájem na určení existence vlastnického práva 

k nemovitostem. Naléhavý právní zájem na určení vlastnictví k nemovitosti může mít i 

osoba zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník, je-li její právo k nemovitosti 

kvalifikovaně zpochybňováno a není-li přitom dán důvod k žalobě na plnění. Je tomu 

tak proto, neboť samotný zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí nezakládá 

právní stav vlastnictví, resp. jeho nevyvratitelnou domněnku. To je zřejmé z § 11 zákona 

č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 

kterém je stanoveno: "Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, 

je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že 

stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti“. Proto i osoba, která je v katastru 

nemovitosti zapsána jako vlastník nemovitosti, má naléhavý právní zájem na určení 

existence tohoto práva proti žalovanému, který její právo popírá a tvrdí, že vlastníkem 

je on. V dané věci žalovaní popírali vlastnické právo žalobců a tvrdili, jeho vydržení; 

proto žalobci měli naléhavý právní zájem na určení jejich práva. 

Zde je v praxi uplatněna tzv. zásada materiální publicity neboli zásada veřejné 

dobré víry, jež má význam zejména ve vztahu k vydržení v dobré víře. Na základě stavu 

v katastru nemovitostí lze dokázat držbu v dobré víře, jež je podmínkou pro úspěšné 

vydržení. 

Jedním z nejvýznamnějších soudních rozhodnutí je nález Ústavního soudu se sp. 

zn. IV. ÚS 201/96, ze dne 7. 10. 1996. Pokud jde o návrh vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, je možno jej, podle názoru Ústavního soudu, podat v časově 

neomezené lhůtě, neboť ani uplynutí času nemůže nic změnit na vázanosti účastníků 

smlouvy projevy jejich vůle. Na základě předmětné smlouvy vznikl tedy na jedné straně 



53 

 

vedlejším účastníkům obligační nárok na převedení vlastnického práva k prodávaným 

nemovitostem, na straně druhé stěžovateli rovněž obligační nárok na zaplacení 

dohodnuté kupní ceny. Uhradili-li tedy vedlejší účastníci stěžovateli kupní cenu, splnili 

tím svou závazkovou povinnost z uzavřené smlouvy, lhostejno v jakém stadiu se nachází 

věcně právní aspekt věci, neboť v projednávané věci nejde o závazky ze synallagmatické 

smlouvy, pro kterou je typická vzájemná vázanost plnění. Právním důvodem plnění je 

tedy v projednávané věci právě smlouva, která byla platně uzavřena, takže právní závěr, 

k jakému dospěl krajský soud, že vedlejší účastníci plnili stěžovateli bez právního 

důvodu a že mají právo na vydání bezdůvodného obohacení, spočívajícího v plnění ze 

smlouvy o převodu nemovitostí, je v extrémním rozporu s právní zásadou pacta sunt 

servanda. 

V tomto nálezu je uveden významný právní názor, že návrh na povolení vkladu 

vlastnického práva je možné podat kdykoli. To odpovídá dispoziční zásadě znamenající, 

že řízení o povolení vkladu se zahajuje na návrh některého z účastníků smlouvy o 

převodu nemovitostí. Je tedy ponecháno na vůli smluvních stran, aby co nejdříve dali 

stav zaznamenaný v katastru nemovitostí do souladu se stavem dle smlouvy o převodu 

nemovitosti, na čemž mají zájem obě strany. 

Dalším zásadním rozhodnutím je nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/99, ze 

dne 8. 7. 1999. Předpokladem smlouvy o převodu vlastnického práva, kterou se vlastník 

zavazuje převést na nabyvatele své vlastnické právo ke zcizované věci, je právně 

relevantní vůle vlastníka převést své vlastnické právo na nabyvatele a právně relevantní 

vůle nabyvatele stát se vlastníkem převáděné věci. Při převodu nemovitosti však s 

ohledem na zákonnou podmínku intabulace vyjádřenou § 2 zákona č. 265/1992 Sb. 

dochází ke změně vlastnického práva zápisem vkladu do katastru. V řízení o povolení 

vkladu katastrální úřad postupuje podle uvedeného zákona a zkoumá skutečnosti 

rozhodné pro povolení vkladu. Meze jeho zkoumání jsou omezeny hledisky, taxativně 

vyjmenovanými v § 5 odst. 1 tohoto zákona, z jiných hledisek není oprávněn listinu 

zkoumat, neboť to přísluší výhradně obecným soudům. Katastrální úřad tyto skutečnosti 

zkoumá ke dni podání návrhu na vklad. Jestliže jsou podmínky vkladu splněny, 

katastrální úřad rozhodne, že se vklad povoluje; v opačném případě návrh zamítne. Z 

dnes již ustálené judikatury obecných soudů plyne, že dojde-li k situaci, kdy o platnosti 

smlouvy o převodu vlastnického práva bylo zahájeno řízení před soudem, tj. orgánem, 
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který má pravomoc o této otázce rozhodnout, pak katastrální úřad v souladu s § 29 

správního řádu řízení o povolení vkladu přeruší a vyčká rozhodnutí soudu. Z těchto 

souvislostí tedy vyplývá, že katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zkoumá listinu, 

na jejímž základě má být vklad povolen, nikoliv z hlediska platnosti celé smlouvy, ale z 

hlediska jen některých atributů platnosti smlouvy, a to formy právního úkonu, určitosti 

a srozumitelnosti smluvního projevu, smluvní volnosti, jakož i oprávnění účastníků 

nakládat s předmětem smlouvy. Ostatní atributy, které by případně neplatnost smlouvy 

mohly způsobit, katastrální úřad nezkoumá. Jestliže katastrální úřad zjistí, že podmínky 

vkladu jsou splněny, rozhodne o povolení vkladu, které provede zápisem ve spisu. Tímto 

úkonem katastrální úřad dovrší proces směřující ke vzniku, změně nebo zániku věcného 

práva k nemovitostem tak, jak to odpovídá shodné vůli účastníků vyjádřené v předložené 

listině. Z uvedeného vyplývá, že za situace, kdy smluvní strany vyjádří svoji vůli 

relevantním způsobem, o kterém z hlediska zkoumaných podmínek není pochyb, 

katastrální úřad "splní" vůli účastníků smluvního vztahu a provede vklad formou 

úředního konstitutivního zápisu. Listina s projevem vůle účastníků smluvního vztahu je 

právním titulem pro jeho konstitutivní zápis. Katastr je veřejný a každý je oprávněn do 

něho nahlédnout. Kdo vychází ze zápisu v katastru, který byl proveden po dni účinnosti 

zákona č. 265/1992 Sb., tj. po 1. 1. 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá 

skutečnému stavu věci. Jinými slovy, zkoumá-li katastrální úřad otázku povolení vkladu 

věcného práva výlučně z hledisek vymezených zákonem v § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, a není--li tedy oprávněn tak činit z pohledu celé škály 

dalších podmínek, vztahujících se k platnosti právních úkonů a uzavírané smlouvy, 

potom napadené ustanovení, nepřipouštějící proti rozhodnutí o povolení vkladu žádný 

opravný prostředek ani žalobu ve správním soudnictví, může mít podle názoru 

Ústavního soudu sotva jakýkoliv, a to i z hlediska článků 11 a 36 Listiny, ústavněprávní 

dopad. Rozhodnutím o povolení vkladu do katastru nemovitostí se totiž pouze dovršuje 

proces ve zmíněném restriktivním rámci, aniž by tím mohl být jakkoli zpochybněn fakt 

nemožnosti přechodu vlastnického práva v případě nedostatku právního důvodu (titulu) 

v důsledku neplatnosti smlouvy. 

Tento nález ústavního soudu potvrzuje právní názor obsažený ve výše citovaném 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2237/2004. V těchto 

rozhodnutích soudy dospěly k názoru, že rozhodnutím o povolení vkladu do katastru 
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nemovitostí, katastrální úřad nečinní smlouvu o převodu nemovitosti platnou ve všech 

ohledech, protože katastrální úřad může a musí zkoumat smlouvu jen z hlediska 

zákonem stanovených skutečností, jako je zejména forma právního úkonu, určitost a 

srozumitelnost smluvního projevu, smluvní volnost, či oprávnění účastníků nakládat s 

předmětem smlouvy. Z ostatních hledisek může smlouvu zkoumat pouze soud. 

Velice obtížnou se může zdát problematika odstoupení od smlouvy o převodu 

nemovitosti ve vztahu k zápisu v katastru nemovitostí a s tím související otázka co 

nastane po dostoupení od takovéto smlouvy. I tímto problémem se zabýval Nejvyšší 

soud, který dne 16. 6. 2003 vydal pod sp. zn. 22 Cdo 534/2002 následující rozsudek. 

 Výkladem §48 odst.2 ObčZ, pro případ odstoupení od kupní smlouvy, jejímž 

předmětem byly nemovitosti, se zabýval Nejvyšší soud v rozsudku z 11.3.1998, sp.zn.1 

Odon 26/97 publikovaném v časopise Právní rozhledy č.8/1998, str.419, v němž uvedl, 

že "Podle ustanovení §133 odst.2 ObčZ převádí-li se nemovitost na základě smlouvy, 

nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí, pokud zvláštní zákon nestanoví 

jinak.Podle ustanovení §48 odst.2 ObčZ se odstoupením od smlouvy smlouva od 

počátku ruší, není li právním přepisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. 

Pokud prodávající v souladu se zákonem odstoupí od kupní smlouvy, kterou převedl 

nemovitost, nepřevádí se na něj nemovitost zpět na základě smlouvy, ale okamžikem 

účinnosti odstoupení zanikají účinky převodu nemovitosti na kupujícího a obnovuje se 

původní stav. I když je tedy po účinnosti odstoupení od smlouvy zapsán v katastru 

nemovitostí jako vlastník nemovitosti kupující ze zrušené smlouvy, není jejím vlastníkem 

poté, co zanikl právní titul, který jeho vlastnické právo založil. Z uvedeného vyplývá, že 

jestliže prodávající účinně odstoupil od smlouvy o přechodu nemovitostí, může soud 

určit jeho vlastnické právo k nemovitosti, která se smlouvou převáděla, s důsledky podle 

§7 zákona č.265/1992 Sb., v novelizovaném znění, právě proto, že odstoupením od 

smlouvy jeho vlastnické právo obnovilo". Uvedené závěry jsou použitelné i v dané věci, 

když lze jen doplnit, že k převodu vlastnického práva k nemovitostem kupní smlouvou 

dochází po 1. 1. 1993, kdy byl zákonem č.264/1992 Sb., změněn §133 ObčZ, nikoli 

registrací této smlouvy, jak zmiňují žalovaní v dovolání, ale vkladem práva do katastru 

nemovitostí. Z toho vyplývá, že je správný závěr odvolacího soudu, že platným 

odstoupením žalobců jako prodávajících od předmětné kupní smlouvy, uzavřené se 

žalovanými jako kupujícími 27. 9. 1994, došlo ke zrušení této smlouvy a vlastnické 
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právo žalobců k nemovitostem se obnovilo. Podle konstantní judikatury je naléhavý 

právní zájem na určení vlastnického práva k nemovitostem zapsaným v katastru 

nemovitostí ve smyslu §80 písm. c) OSŘ dán, jestliže žalobce, který tvrdí, že je 

vlastníkem nemovitostí, není jako jejich vlastník v katastru nemovitostí zapsán. Další 

otázkou však zůstává, zda je dán naléhavý právní zájem na určení obnoveného 

vlastnického práva prodávajícího k nemovitostem po odstoupení prodávajícího od kupní 

smlouvy, tj. po zrušení této smlouvy, ve smyslu §80 písm. c) OSŘ, jestliže prodávající 

nevrátil kupujícímu kupní cenu jako plnění, které od kupujícího podle této smlouvy 

dostal. Jestliže odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy o převodu nemovitostí, 

zapsaných v katastru nemovitostí, došlo ke zrušení smlouvy, pak k tomu, aby bylo 

obnovené vlastnické právo prodávajícího k nemovitostem zapsáno v katastru 

nemovitostí, je podle §5 odst. 4 zákona č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění 

novely provedené zákonem č.89/1996 Sb., potřeba součinnosti kupujícího k sepisu 

notářského zápisu, jehož obsahem bude prohlášení účastníků smlouvy, že odstoupením 

kupujícího od kupní smlouvy byla smlouva zrušena. Na základě tohoto zápisu provede 

katastrální úřad zápis obnoveného vlastnického práva kupujícího záznamem. Pokud 

ovšem kupující takovou součinnost prodávajícímu neposkytne, může prodávající 

dosáhnout zápisu obnoveného vlastnického práva k nemovitostem jen prostřednictvím 

soudního rozhodnutí, kterým bude určeno, že je vlastníkem převáděných nemovitostí, a 

na jehož základě bude proveden nový zápis v katastru nemovitostí. Z uvedeného 

vyplývá, že odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy, jejímž předmětem byly 

nemovitosti, se kupní smlouva ruší, avšak restituce vlastnického práva prodávajícího v 

širším slova smyslu, to je nejen z hlediska hmotného práva, ale i jeho zápisu v katastru 

nemovitostí, vyžaduje "vrácení tohoto práva kupujícím do katastru nemovitostí", a to 

buď dobrovolně, nebo cestou soudního rozhodnutí. Podle §457 ObčZ je-li smlouva 

neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co 

podle ní dostal. V případě zrušení kupní smlouvy o nemovitosti to znamená, že kupující 

je povinen vrátit prodávajícímu nemovitost včetně poskytnutí součinnosti k zápisu 

obnoveného práva prodávajícího v katastru nemovitostí. Naproti tomu prodávající je 

povinen vrátit převzatou kupní cenu a rovněž poskytnout součinnost k tomu, aby byl 

namísto kupujícího v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti zapsán. Pokud tedy 

prodávající podá vůči kupujícímu žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, 
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nelze než dovodit, že bude mít naléhavý právní zájem na určení, že je vlastníkem 

nemovitosti ve smyslu §80 písm. c) OSŘ jen tehdy, jestliže sám plnění, které z této 

smlouvy dostal, tj. kupní cenu vrátil, případně jestliže současně s touto žalobou na 

určení podá žalobu na vyklizení kupujícího z nemovitosti oproti vrácení kupní ceny. V 

této souvislosti lze zmínit, že Nejvyšší soud uvedl již v rozsudku z 11. července 2002, 

sp.zn.22 Cdo 1988/2000, publikovaném pod C 1303 Souboru rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, vydávaného nakladatelstvím C.H.Beck, že kumulaci žaloby na určení 

vlastnického práva se žalobou na plnění, např. na vyklizení nemovitosti, nelze vyloučit. 

Jestliže žalobci po odstoupení od kupní smlouvy nevrátili žalovaným kupní cenu, kterou 

podle zrušené kupní smlouvy od žalovaných dostali, ani nepodali žalobu na vyklizení 

žalovaných z převáděných nemovitostí oproti vrácení kupní ceny, není naléhavý právní 

zájem na žalovaném určení ve smyslu §80 písm. c) OSŘ dán. 

7 Nabývání vlastnického práva k nemovitostem děděním 

7.1 Úvod 
 
První otázku, která při nabývání vlastnictví děděním vyvstává, je, zda lze tento 

způsob nabývání vlastnictví považovat za originární či odvozený. Podle Švestka, J., 

Spáčil, J., Škárová M., Hulmák, M. a kolektiv, Občanský zákoník I, II, 1. vydání, 2008, 

s. 682 – 691, patří dědění k odvozenému nabytí. Podle mého názoru je ale dědění 

originární způsob nabývání vlastnictví. Jak je uvedeno v kapitole věnované 

derivativnímu a originárnímu nabývání vlastnického práva, při odvozeném, 

derivativním nabývání vlastnictví dochází k převodu vlastnického práva z vůle 

předchozího vlastníka. Naproti tomu znakem originárního či původního nabývání je 

absence vůle předchozího vlastníka buď proto, že určitá věc žádného vlastníka původně 

neměla, nebo k přechodu vlastnictví dochází na základě rozhodnutí státního orgánu či 

na základě jiných zákonem stanovených skutečností jako např. zhotovení věci či smrtí. 

Je tedy zřejmé, že se striktně rozlišuje mezi převodem a přechodem vlastnictví.  

V případě dědění se v právní teorii i praxi hovoří nikoli o převodu nýbrž o přechodu 

vlastnictví. To odpovídá charakterizování nabytí dědictví jako přechodu práv a 

povinností zůstavitele do majetku dědice (viz. Knapp, V.; Knappová, M.; Švestka J.; 

Dvořák, J.; Eliáš, K.; Havel, B.; Kanda, A.; Macková, A.; Matějka, J.; Mikeš, J.; Plíva, 
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S.; Salač, J.; Winterová, A. Občanské právo hmotné. Díl 3. 4. vydání. Praha: Aspi, 

2005. s. 316), což koresponduje s rozsudkem Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 4 Cdo 

5/94 ze dne 28. 2. 1994, kde je uvedeno, že změna vlastnického práva v důsledku dědění 

není převodem věci ve smyslu § 4 odst. smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. O 

odvozeném nabytí vlastnictví by mohlo být uvažováno v případě dědění ze závěti, kdy 

na základě projevu vůle dosavadního vlastníka učiněného v závěti dojde ke změně 

v osobě vlastníka určité věci. Ovšem samotnou závětí se vlastnické právo nenabývá, 

protože se musí přidat ještě další právní skutečnost v podobě smrti původního vlastníka. 

Závěť tedy není možné považovat za zvláštní druh smlouvy, v němž smluvní strany 

projevují svou vůli převést a nabýt vlastnictví k určité věci, už vzhledem k tomu, že zde 

chybí projev vůle strany, která v důsledku závěti nabývá vlastnictví. Na základě 

uvedených argumentů jsem dospěla k závěru, že nabývání vlastnického práva děděním 

odpovídá definici přechodu vlastnictví a tím i původnímu nabytí vlastnictví. 

7.2 Postup při nabývání vlastnictví děděním 

 
Podle § 460 Občanského zákoníku se dědictví nabývá smrtí zůstavitele. 

Nabýváním dědictví se chápe přechod veškerých práv a povinností zůstavitele do 

majetku dědice za zákonem stanovených podmínek. Jelikož je problematika dědictví 

velice rozsáhlá, bude pro účely této práce dále popsáno pouze nabývání vlastnického 

práva k nemovitostem v rámci dědického řízení. 

Jak je výše uvedeno, dědictví se nabývá již smrtí zůstavitele. To znamená, že 

vlastnické právo přechází na dědice už v okamžiku smrti zůstavitele. V této chvíli 

ovšem většinou není ještě úplně jasné, kdo je oprávněným dědicem a co z dědictví 

nabude. Zjištění osoby dědice, určení rozsahu dědictví, jeho vypořádání a potvrzení 

jeho nabytí je úkolem soudu v dědickém řízení.  Mezi smrtí zůstavitele a skončením 

dědického řízení může ale uběhnout poměrně dlouhá doba. Vzniká tedy otázka, kdo je 

v tomto mezidobí oprávněn a povinen z právních úkonů týkajících se věci patřící do 

dědictví. Tuto situaci vyřešil Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. 21 

Cdo 1820/99. Zanechal-li zůstavitel více dědiců, nebylo-li dědictví mezi nimi 

vypořádáno ohledně věci, o kterou jde v občanském soudním řízení vedeném s jinou 

osobou (osobou, která není zůstavitelovým dědicem), a byla-li příčinou tohoto stavu 

skutečnost, že v dědickém řízení (popřípadě v původním dědickém řízení) nebyl tento 
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majetek znám (řízení o dědictví bylo pro nedostatek majetku zastaveno nebo tento 

majetek nebyl v řízení o dědictví projednán, protože nebyl zjištěn), jsou až do 

vypořádání dědictví ohledně této věci všichni dědici považováni za vlastníky této věci; z 

právních úkonů týkajících se této věci jsou oprávněni a povinni vůči jiným osobám 

společně a nerozdílně, přičemž jejich dědický podíl vyjadřuje míru, jakou se navzájem 

podílejí na těchto právech a povinnostech, a v řízení, v němž jde o tuto věc, mají 

postavení tzv. nerozlučných společníků. 

Ačkoliv se dědictví nabývá už smrtí zůstavitele, přetrvává v našem právním řádu 

při nabývání dědictví soudní ingerence. To v podstatě znamená, že každé dědictví musí 

být soudem projednáno a jeho nabytí následně potvrzeno. Řízení o dědictví je upraveno 

v § 175a až § 175z Občanského soudního řádu a je zahajováno soudem i bez návrhu, 

jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Úkony v dědickém 

řízení provádí soud prostřednictvím pověřeného notáře jako soudního komisaře. Během 

tohoto řízení soud zjišťuje, jednak které osoby jsou oprávněnými dědici, a který majetek 

patří do pozůstalosti. Pokud měl pozůstalý manžela či manželku, musí nejprve dojít 

k vypořádání jejich společného jmění, které probíhá v rámci tohoto dědického řízení. 

Následné rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů je zvláštní tím, že 

ačkoliv jde o rozhodnutí konstitutivní, má zpětné účinky, takže práva a povinnosti 

nezakládá ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, nýbrž působí zpětně ke dni 

zůstavitelovy smrti. Konečným rozhodnutím v rámci dědického řízení je usnesení o 

dědictví dle § 175q odst. 1 Občanského soudního řádu. Tímto usnesením soud potvrzuje 

nabytí dědictví jedinému dědici, nebo potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, 

připadlo státu, či schválí dohodu o vypořádání dědictví anebo potvrdí nabytí dědictví 

podle dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě. V případě potvrzení nabytí 

dědictví jedinému dědici nebo více dědicům, jež neuzavřeli dohodu o vypořádání 

dědictví, má toto usnesení povahu deklaratorní a potvrzuje nabytí dědictví ke dni smrti 

zůstavitele. Pokud ale jde rozhodnutí soudu o schválení dohody dědiců o vypořádání 

dědictví, není jasné, zda se jedná o rozhodnutí deklaratorní či konstitutivní. Vzhledem 

k tomu, že podle dohody si dědici rozdělují pozůstalost odlišně, než jak by jim připadla 

podle zákona, dalo by se usnesení o schválení dědické dohody považovat za rozhodnutí 

konstitutivní s účinky ke dni smrti zůstavitele. Účelem schválení dědické dohody 

formou usnesení soudu je zabránit tomu, aby vznikla dohoda v rozporu se zákonem či 
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dobrými mravy. Dle mého názoru se i v tomto případě dědictví nabývá s účinky ke dni 

smrti zůstavitele v souladu s § 460 Občanského zákoníku.  

Řízení o dědictví se může zdát jako pozůstatek minulých dob, ve skutečnosti ale 

přispívá k větší právní jistotě a snazšímu uspořádání vzájemných právních vztahů, 

protože spousta dědických řízení je velmi komplikovaná a bez součinnosti státní moci 

by byla nejen nevyřešena, ale mnohdy ani nevyřešitelná. 

Jaké má tedy konečné usnesení soudu dle §175q odst. 1 Občanského soudního 

řádu vliv na nabytí nemovitosti, která patřila do pozůstalosti? K nabytí vlastnického 

práva k určité nemovitosti dědicem dojde v souladu s tím, co je výše uvedeno, již smrtí 

zůstavitele. U nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí většinou nevznikají 

žádné větší potíže, protože je o jejich nabytí do vlastnictví některého z dědiců 

rozhodnuto v dědickém řízení a není nutný žádný zápis do katastru. Pokud jde o 

nemovitosti v katastru evidované, skutečnost, že následkem smrti určité osoby došlo 

k přechodu vlastnictví ke konkrétní nemovitosti, nemůže být zachycen hned v den úmrtí 

této osoby a to z důvodů uvedených výše. Tedy proto, že oprávněný dědic či dědicové 

nejsou většinou hned známi a ani není jasné, zda například dědic dědictví neodmítne. 

Smyslem usnesení dle §175q odst. 1 Občanského soudního řádu je, že prohlašuje či 

potvrzuje, jakou konkrétní věc nabyla určitá osoba. Na základě toho, že se na 

vypořádání a potvrzení dědictví podílí soud, tedy potvrzuje nebo v dohodě dědiců 

schvaluje vznik vlastnického práva k nemovitostem, se podle § 7 odst. 1 zákona 

265/1992 Sb., zapisuje vlastnické právo k určité nemovitosti záznamem údajů na 

základě listiny vyhotovené soudem, kterou je v tomto případě usnesení dle §175q odst. 

1 Občanského soudního řádu. Toto usnesení musí podle § 7 odst. 1 zákona 265/1992 

Sb., soud zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení záznamu do katastru ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne jejich pravomoci nebo do 30 dnů ode dne jejich vyhotovení. 

Na závěr uvádím významné soudní rozhodnutí, které se týká dědění a tématu 

popisovanému v předchozí kapitole, tedy vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Jde o rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 1995, sp. zn. 33 

Ca 228/94, obsahující tyto právní stanoviska: 

Úmrtím účastníka smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem před podáním 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí práva ani povinnosti ze smlouvy nezanikají, ale 

přecházejí na dědice, nejde-li o práva a povinnosti vázané výhradně na jeho osobu (§ 
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579 ObčZ). V řízení o dědictví po zemřelém účastníku takové smlouvy se do aktiv 

dědictví zařadí jeho práva a do pasiv dědictví jeho povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

Zemřel-li převodce, náležející do aktiv dědictví také převáděné nemovitosti. Rozhodnutí 

o vkladu do katastru nemovitostí, tj. posouzení, zda ke dni návrhu na vklad jsou splněny 

podmínky dle § 5 odst. 1 zák. č. 265/92 Sb., závisí na tom, na koho dnem úmrtí 

účastníka přejdou jeho práva a povinnosti, případně převáděné nemovitosti (§ 460 

ObčZ) 

Toto právní stanovisko bylo později potvrzeno právním názorem Nejvyššího 

soudu České republiky uvedeným v rozsudku ze dne 27. srpna 2003, sp. zn. 22 Cdo 

1606/2003. Dědic zemřelého účastníka smlouvy o převodu nemovitosti je vázán 

smlouvou uzavřenou zůstavitelem a není povinen uzavírat novou smlouvu o převodu této 

nemovitosti na druhého účastníka smlouvy. 

Citovaná rozhodnutí tedy v praxi znamenají, že pokud došlo k uzavření smlouvy 

o převodu nemovitosti a před tím, než byl podán návrh na povolení vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí, zemře jeden z účastníků smlouvy, jsou touto smlouvou 

vázání dědici, na které přešlo vlastnické právo k předmětné nemovitosti. Z toho 

vyplývá, že po skončení dědického řízení může nabyvatel a nový vlastník nemovitosti 

podat návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, jehož 

přílohou bude původní smlouva o převodu nemovitosti. 

8 Nabytí vlastnického práva k nemovitosti vydržením  

8.1 Obecné podmínky vydržení nemovitostí 

 
Podmínky, za kterých je možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti jejím 

vydržením, jsou upraveny v Občanském zákoníku v § 134. Tento způsob nabývání 

vlastnictví je ale v zákoně vymezen řadou nejasných a příliš obecných pojmů. Proto 

v průběhu několika let vznikla bohatá judikatura upřesňující a definující podmínky 

vydržení. 

Mezi zákonné předpoklady vydržení nemovitosti dle Občanského zákoníku patří 

oprávněnost držby a její nepřetržitost po dobu nejméně deseti let. V zákoně je navíc 

ještě stanoveno, že vydržením nelze nabýt vlastnictví k věcem, které nemohou být 

předmětem vlastnictví nebo k věcem, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo 
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zákonem určených právnických osob. V následujících ustanoveních budou uvedeny 

zásadní judikáty podrobněji vysvětlující tyto zákonné předpoklady. 

První z podmínek nutných k úspěšnému vydržení je oprávněná držba. Pojem 

držby a oprávněné držby je vymezen v § 129 až 131 Občanského zákoníku. 

Předpokladem oprávněné držby je dobrá víra držitele, jež je blíže popsaná v  rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1253/99. 

Posouzení, je-li držitel v dobré víře či nikoli, je třeba vždy hodnotit objektivně a nikoli 

pouze ze subjektivního hlediska (osobního přesvědčení) samotného účastníka. Je třeba 

vždy brát v úvahu, zda držitel při běžné (normální) opatrnosti, kterou lze s ohledem na 

okolnosti a povahu daného případu po každém požadovat, neměl, resp. nemohl mít po 

celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo patří. Dobrá 

víra zaniká v okamžiku, kdy se držitel seznámil se skutečnostmi, které objektivně musely 

vyvolat pochybnost o tom, že mu věc po právu patří. 

Dalším judikátem Nejvyššího soudu řešícím otázku dobré víry je rozhodnutí sp. 

zn. 22 Cdo 417/98 z 24. 2. 2000. Podle § 145 odst. 1 ObčZ z roku 1950, (který je 

obsahově shodný s § 130 odst. 1 platného znění občanského zákoníku, tj. zák. č. 40/1964 

Sb., ve znění novely provedené zák. č. 509/1991 Sb.), je-li držitel se zřetelem ke všem 

okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo náleží, je držitelem oprávněným. Dobrá 

víra je psychický stav držitele, takový držitel se domnívá, že mu vykonávané právo patří, 

ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Dobrá víra musí být podložena konkrétními 

okolnostmi, z nichž lze soudit, že toto přesvědčení držitele je opodstatněné. Okolnostmi, 

které mohou svědčit pro závěr o existenci dobré víry, jsou zpravidla okolnosti týkající se 

právního důvodu nabytí práva a svědčící o poctivosti nabytí, tedy tzv. titul uchopení se 

držby (objektivně oprávněný důvod nabytí držby, např. existence smlouvy, která je pro 

určitou vadu neplatná). Povinnost tvrdit a prokázat tyto okolnosti přitom tíží toho, kdo 

tvrdí, že došlo k nabytí vlastnického práva vydržením. Oprávněná držba se nemusí 

nutně opírat o existující právní důvod; postačí, aby tu byl domnělý právní důvod (titulus 

putativus), tedy jde o to, aby držitel byl se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že 

mu takový právní titul svědčí. 

Z citovaných rozhodnutí vyplývá, že posouzení, zda je držitel se zřetelem ke 

všem okolnostem v dobré víře, musí být provedeno objektivně, nestačí proto při 
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dokazování dobré víry omezit se na subjektivní představu a dojem držitele, že je v dobré 

víře. 

Dalším nezbytným předpokladem vydržení je nepřetržitá držba nemovitosti po 

dobu 10 let, přičemž je možné do této doby započíst i dobu, po kterou měl věc v 

oprávněné držbě právní předchůdce. Dle § 134 odst. 4 Občanského zákoníku se pro 

počátek a trvání této doby použijí přiměřeně ustanovení o běhu promlčecí doby. Otázku 

přerušení doby oprávněné držby se zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 30. 11. 

1999, sp. zn. 22 Cdo 296/98.  Podle § 112 ObčZ uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě 

právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, 

promlčecí lhůta od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To znamená, že podá-li 

vlastník nemovitosti žalobu na vyklizení této nemovitosti vůči jejímu oprávněnému 

držiteli, tj. vůči držiteli, který byl dosud vzhledem k okolnostem v dobré víře, že mu věc 

patří, vydržecí lhůta od podání žaloby - uplatnění vlastnického práva u soudu - neběží. 

Protože zákon spojuje účinky zastavení vydržecí lhůty s podáním žaloby, je z hlediska 

běhu této lhůty právně nevýznamné, kdy byla žaloba držiteli nemovitosti doručena. Za 

"neřádné" pokračování v zahájeném řízení nelze považovat skutečnost, že žaloba je 

doručena držiteli poté, kdy uplynula desetiletá vydržecí lhůta - v daném případě byla 

žaloba podána 26. 4. 1994 a doručena žalovanému 31. 3. 1995. V dané věci měla 

vydržecí lhůta začít běžet 31. 12. 1984, žalobci uplatnili vůči žalovanému právo na 

ochranu vlastnického práva - jeho vyklizením 26. 4. 1994. K tomuto dni žalovaný mohl 

držet nemovitosti jako oprávněný držitel 9 let a tři měsíce. Nemůže být proto správný 

právní závěr, že žalovaný držel nemovitosti jako oprávněný držitel po desetiletou 

vydržecí lhůtu. 

V souladu s tímto a výše uvedenými rozhodnutími lze dospět k závěru, že 

oprávněná držba se přerušuje v souvislosti se změnou oprávněného držitele (např. 

prodejem). Zde je ale možné započíst dobu oprávněné držby předchozího vlastníka. 

Nebo dochází k přerušení doby oprávněné držby okamžikem, kdy se zřetelem ke všem 

okolnostem mohou vzniknout pochyby o oprávněnosti této držby, a následkem toho již 

tato doba neběží.  

Celkem problematickou se při vydržení může stát otázka, co lze považovat za 

objekt vydržení. V §134 odst. 1 se hovoří pouze o věci movité a nemovité. To znamená, 

že podle našeho právního řádu není možné vydržet část či součást věci. Co se rozumí 
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součástí věci, je vysvětleno v předchozích kapitolách. V praxi, ale vznikla sporná 

otázka, zda lze úspěšně vydržet část parcely. Právní stanovisko k této věci vyjádřil 

Nejvyšší soud v rozhodnutí 22 Cdo 837/98 ze dne 17. 11. 1999. Předmětem právních 

vztahů jsou též věci nemovité; takovými věcmi jsou i pozemky (§ 26 obč. zák. z roku 

1950, srov. též § 119 platného obč. zák.). Podle § 4 odst. 1 zákona č. 177/1927 Sb., o 

pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

platného do 1. 9. 1971, kdy byl zrušen ustanovením § 25 zákona č. 46/1971 Sb., o 

geodézii a kartografii, "pozemkem podle tohoto zákona rozumí se část přirozeného 

povrchu zemského, která jest oddělena od sousedních částí trvale viditelným 

rozhraničením, hranicí správní nebo držebnostní nebo se od nich liší vzděláváním nebo 

užíváním." Část parcely, která byla v držbě jiné osoby než vlastníka této parcely, se 

tudíž stávala pozemkem a pozemek jako nemovitou věc bylo možno vydržet. (Lze 

poznamenat, že s ohledem na podobnou úpravu v § 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), platí o vydržení části 

parcely stejná zásada i v platném právu; to ovšem nic nemění na skutečnosti, že 

převádět lze jen pozemky geometricky a polohově určené, zobrazené v katastru 

nemovitostí a označené katastrálním číslem). Obdobný právní názor vyslovil Nejvyšší 

soud i v rozsudcích ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 3 Cdon 279/96, a ze dne 26. 2. Cdon 

1231/96. 

V souladu s uvedeným právním názorem Nejvyššího soudu lze vydržet část 

parcely, pokud splňuje definici pozemku dle katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. 

V této souvislosti je také vhodné připomenout, že vydržet nelze součást pozemku, 

protože ji není možné v souladu s převažující judikaturou chápat jako samostatnou věc 

v občanskoprávním smyslu. Jde např. o rybník (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

28. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97), lom (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 

1997, sp. zn. 3 Cdon 265/96), tenisový dvorec (rozsudek Nejvyššího soud ČR v ze dne 

28. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005) atd. 

8.2 Vydržení pozemků a staveb contra tabulas 

 
Při zkoumání konkrétních případů vydržení nemovitých věci, je vhodné opět 

rozdělit nemovitosti na ty, které se v katastru nemovitostí evidují a na ty neevidované. 
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Pokud jde o nemovitosti neevidované v katastru, lze za ně považovat pouze 

stavby, tak jak byly vymezeny v kapitole věnované stavbám neevidovaným katastru 

nemovitostí. U těchto staveb je důležité vždy konkrétně posoudit, jestli jde o věc 

v právním smyslu nebo tvoří pouze součást pozemku. Vlastnictví ke stavbám 

neevidovaným v katastru je poměrně obtížné prokázat, protože není vedena veřejná 

evidence ohledně těchto staveb, a jak je uvedeno v jedné z předchozích kapitol, stavbu 

nelze mít fakticky u sebe. Ačkoliv většina staveb neevidovaných v katastru tvoří 

příslušenství věci hlavní, jedná se stále o samostatnou věc a může být předmětem 

občanskoprávních vztahů. Za takové situace, je tedy i způsobilým předmětem vydržení. 

Může se například stát, že určitá osoba vydrží část parcely jako samostatný pozemek 

(viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu v 22 Cdo 837/98 výše). Pokud se na tomto 

vydrženém pozemku bude nacházet např. kamenná studna, považovaná za stavbu, s níž 

vydržitel nakládal jako s vlastní, dojde k vydržení vlastnického práva i k této studně.  

Mezi nemovitosti, jež jsou předmětem evidence v katastru, patří pozemky a 

určité stavby, jak jsou uvedeny v kapitole jim věnované. Pokud jde o pozemky, lze 

vydržet i část parcely, jak je již v této kapitole uvedeno. Většina případů vydržení se 

týká právě pozemků, ke kterým dojde zejména špatným určením jejich hranice nebo 

výměry. Za jakých okolností lze považovat držbu oprávněnou vzhledem k těmto 

omylům, se zabývaly i soudy ve své rozhodovací praxi. K tomu lze uvést rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 954/2005 z 15. 6. 2006, v němž se Nejvyšší soud 

odvolává na předchozí již ustálenou judikaturu. Samotná skutečnost, že držitel nenechal 

vytyčit hranice jím držených pozemků a nezjistil tak, že drží i část pozemku, jehož 

vlastníkem není, nevylučuje jeho poctivou držbu podle OZO, ani držbu oprávněnou 

podle platného občanského zákoníku (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. května 

2002, sp. zn. 22 Cdo 2211/2000). Judikaturu shrnuje poznámka připojená k rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 2004, sp. zn. 22 Cdo 488/2004. Jde o otázku, jak velkého 

pozemku (části pozemku) se může držitel chopit, aby jeho omyl ohledně rozporu mezi 

tím, co skutečně nabyl a čeho se chopil, byl omluvitelný a jeho držba byla oprávněná. 

(Omluvitelným je omyl, ke kterému došlo přesto, že držitel postupoval s obvyklou mírou 

opatrnosti, kterou lze se zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém 

požadovat – viz rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 2190/2000). Obecné 

východisko obsahuje rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 386/2000: "Pokud se 
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nabyvatel nemovitosti chopí držby části sousední parcely, kterou nenabyl, může být se 

zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem i této části. Jedním z 

hledisek pro posouzení omluvitelnosti omylu držitele je v takovém případě i poměr 

plochy koupeného a skutečně drženého pozemku“. Toto rozhodnutí označuje jako jedno 

(nikoliv jako jediné) z kritérií poměr koupeného a skutečně drženého pozemku. Je 

otázkou, jaké překročení výměry je třeba při zachování obvyklé opatrnosti poznat. 

Podle názoru dovolacího soudu záleží i na tvaru pozemků a jejich umístění v terénu. 

Význam hraje i společné oplocení pozemků, rozsah užívání právním předchůdcem apod. 

Jestliže ani vlastník sousedního (drženého) pozemku si neuvědomil, že nabyvatel (jeho 

předchůdci) drží i část jeho pozemku, bude to nasvědčovat objektivní omluvitelnosti 

omylu. Judikatura Nejvyššího soudu toleruje podle okolností případu i překročení ve 

výši až do 50 % výměry nabytého pozemku, výjimečně i více. Půjde vždy o posouzení 

konkrétní věci a důraz je třeba klást na pečlivé zvážení všech okolností a jejich uvedení 

v odůvodnění rozsudku. "Při posuzování poměru nabyté a skutečně držené plochy 

pozemků je třeba vycházet nikoli z parcelní výměry nabytého pozemku, ale z celkové 

výměry pozemku, který tvoří přirozený funkční celek, byť neodpovídá geometrickému či 

parcelnímu ztvárnění podle příslušného katastrálního operátu“ (rozsudek Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2004/2004). Nabývá-li totiž 

kupující více na sebe navazujících parcel, nejsou mezi nimi zpravidla vyznačeny hranice 

a kupující na ně pohlíží jako na celek. V této souvislosti je nutné poukázat na rozdíl 

mezi parcelou a pozemkem. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. 

20 Cdo 20/99 publikovaném v souboru rozhodnutí NS pod č. C 104, se uvádí: "Podle 

ustanovení § 118 odst. 1 ObčZ jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci a - pokud 

jejich povaha připouští - práva nebo jiné majetkové hodnoty. Věci jsou movité a 

nemovité, přičemž za nemovité se považují pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem (ustanovení § 119 odst. 1, 2 ObčZ). Pozemky se evidují v katastru nemovitostí 

v podobě parcel, jež mají geometrické a polohové určení a jsou zobrazeny v katastrální 

mapě a označeny parcelními čísly [§ 1 odst. 1 písm. a), § 3 písm. a), b), §4a§2 7 písm. 

a) katastrálního zákona]. Pozemek, definovaný pro účely tohoto zákona jeho 

ustanovením § 27 písm. a) jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 

hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, 
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je - v podobě části zemského povrchu - ve smyslu § 119 odst. 2 ObčZ věcí nemovitou, 

tedy samostatným předmětem občanskoprávních (zde vlastnických) vztahů; nemusí být 

vždy totožný s parcelou, nýbrž může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých 

parcel nebo naopak být částí parcely jediné“. Z toho se podává, že pozemkem je soubor 

parcel a jejich částí, které nabyvatel (příp. i jeho právní předchůdci) drží (srov. slova 

"hranicí držby“), i soubor parcel, oddělených od sousedních částí hranicí vlastnickou. 

Při posuzování poměru nabytého a skutečně koupeného pozemku za účelem zjištění, zda 

se držitelem oprávněným stal nabyvatel, který se ujal i držby části sousedního pozemku, 

jehož vlastnictví nenabyl, je třeba vycházet z poměru výměry všech na sebe navazujících 

nabytých parcel (tedy pozemku odděleného od sousedních částí vlastnickou hranicí, 

který může zahrnout více parcel) k uchopené části cizího pozemku; nestačí vyjít jen z 

výměry parcely přiléhající k této části s pominutím výměry všech nabytých parcel. I v 

tomto případě ovšem platí, že soud musí vycházet z konkrétní situace. 

Jak vyplývá z citovaného rozhodnutí, je na základě současné právní úpravy 

možné vydržet nemovitost, jejíž vlastník je zapsán ve veřejně přístupné evidenci, 

v katastru nemovitostí. Mluví se o tzv. vydržení contra tabulas. 

Zřízením katastru nemovitostí a vydáním zákona 265/1992 Sb., v němž byl 

zakotven princip intabulace a materiální publicity, se může zdát, že dnes nelze vydržet 

nemovitost conatra tabulas.  Princip materiální publicity se vykládá tak, že osoba, která 

nakládá s nemovitostí jako s vlastní a přitom není po 1. 1. 1993 zapsána v katastru 

nemovitostí jako vlastník této nemovitosti, nemůže být se zřetelem ke všem okolnostem 

v dobré víře o tom, že mu nemovitost patří, ledaže by právní stav neodpovídal 

skutečnosti. Zásada materiální publicity, ale není úplně absolutní. Na základě výše 

uvedené ustálené judikatury je možné vydržení na základě domnělého právního titulu 

(viz. rozhodnutí nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1398/2000, ze dne 27. 2. 2000) nebo 

omluvitelného právního či skutkového omylu. Dle usnesení Ústavního soudu sp.zn. III. 

ÚS 50/04, ze dne 3. 6. 2004 je právní omyl omluvitelný jen výjimečně (např. v důsledku 

nejasného znění zákona). Oprávněná držba zpravidla spočívá na skutkovém omylu; 

držitel je v omylu ohledně skutkových okolností, které mají za následek vznik věcného 

práva (např. se domnívá, že byl učiněn určitý projev vůle, ač tomu tak nebylo), nebo 

naopak o určité skutečnosti, která má za následek neplatnost právního úkonu či jinak 
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brání vzniku práva, neví. Vždy je ale nutné objektivně posuzovat konkrétní okolnosti 

každého případu. Zejména, zda držitel mohl předpokládat či vyhnout se těmto omylům. 

Pokud jde o vydržení staveb evidovaných v katastru nemovitostí, nevznikla 

dosud judikatura týkající se vydržení těchto staveb vzhledem k tomu, že toto vydržení 

není v praxi obvyklým jevem. Vydržení staveb evidovaných v katastru nemovitostí je 

složitější díky tomu, že mají jasné hranice určené obvodovými stěnami či jinou 

konstrukcí a jsou v terénu přesně vymezeny, takže v praxi si nelze představit situaci, 

kdyby někdo na základě skutkového omylu nakládal např. se sousedovou stavbou 

v domnění, že je to jeho vlastní stavba, jak je to běžné u pozemků. Podle mého názoru 

není možné vydržet stavbu, aniž by osoba nebyla zapsána v katastru jako její vlastník, 

tedy contra tabulas, protože jedině na základě tohoto zápisu lze osobu považovat za 

oprávněného držitele a předpokládat jeho dobrou víru nezbytnou k úspěšnému vydržení. 

Jediným v praxi obvyklým příkladem vydržení nemovité stavby evidované v katastru je 

situace spočívající na výše popsaném skutkovém omylu. Kdy například smlouva o 

převodu určité nemovité stavby byla později soudem prohlášena za neplatnou, ačkoliv 

byl na základě ní povolen vklad vlastnického práva do katastru. Následně bude soudem 

posuzováno, zda jsou splněny podmínky vydržení, tedy oprávněnost držby trvající 10 

let. Soud bude zejména zjišťovat, zda mohl držitel se zřetelem ke všem okolnostem 

získat pochybnosti o platnosti této smlouvy. Jaký bude další postup, pokud soud dojde 

k závěru, že jsou splněny všechny podmínky vydržení, je popsáno v následující 

kapitole. 

8.3 Zápis do katastru nemovitostí 

 
Podle § 134 odst. 1 se oprávněný držitel stane vlastníkem nemovitosti, má-li ji 

nepřetržitě v držbě po dobu deseti let. To znamená, že k nabytí vlastnického práva 

dochází už samotným uplynutím této doby, tedy dnem následujícím po posledním dni 

vydržecí doby. Ačkoli vlastnictví k nemovitosti vydržením vzniká bez dalšího na 

základě právní skutečnosti nezávislé na lidské vůli, není možné, aby byl tento nový 

právní stav ihned promítnut do katastru nemovitostí. V případě změny vlastnického 

práva vydržením, se tato skutečnost zapíše do katastru nemovitostí dle § 7odst. 1 zákona 

č. 265/1992 Sb., záznamem údajů na základě listin vyhotovených státními orgány a 

jiných listin, které potvrzují nebo osvědčují právní vztahy. Záznam musí katastrální 
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úřad provést do katastru do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné 

listiny. 

V této souvislosti musíme rozlišovat mezi sporným a nesporným vydržením 

nemovitostí. V případě nesporného vydržení nemovitosti, které v praxi není příliš 

obvyklé, se tato skutečnost zapíše do katastru nemovitostí na základě osvědčení, které 

musí mít dle § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 formu notářského zápisu. Navíc toto 

osvědčení o vydržení nemovitosti v souladu se zákonem musí obsahovat prohlášení jak 

osoby vydrževší předmětnou nemovitost, tak předchozího vlastníka, který vlastnické 

právo k nemovitosti pozbyl. Toto osvědčení je nutné následně doručit katastru 

nemovitostí, který provede záznam nových údajů do 30 dnů od doručení. Jednostranné 

prohlášení nového vlastníka o vydržení nemovitosti byť i ve formě notářského zápisu 

není dostačující listina, na základě které by mohla být změna vlastnické práva do 

katastru nemovitostí zapsána. 

Další listinou, která může sloužit jako podklad pro zápis nesporného vydržení 

nemovitosti, je soudní smír dle §69 a 99 Občanského soudního řádu. Usnesení o 

schválení smíru zašle soud do 30 dnů od jeho právní moci či vykonatelnosti 

katastrálnímu úřadu. 

Pokud jde o sporné vydržení nemovitosti, soud na základě žaloby na určení 

vlastnického práva k této nemovitosti, posoudí, zda byly splněny všechny zákonné 

podmínky nebytné pro vydržení. Následně rozhodne, jestli konkrétní osoba vlastnické 

právo nabyla a popřípadě i určí na základě dokazování, ke kterému dni se tak stalo. 

Rozhodnutí soudu o vydržení nemovitosti má pouze deklaratorní charakter, potvrzuje 

nabytí vlastnického práva a soud ho musí zaslat katastrálnímu úřadu k provedení 

záznamu do katastru ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho pravomoci nebo do 30 dnů od 

vyhotovení. Na základě tohoto rozhodnutí katastrální úřad provede záznam do katastru 

do 30 dnů po jeho doručení. 

9 Nabytí vlastnického práva k nové stavbě 

9.1 Obecná úprava vzniku vlastnického práva k nově zhotovené stavbě 

 
Vytvoření nové věci je jedním z nejstarších a nejčastějších způsobů nabývání 

vlastnického práva. Tento způsob nabývání vlastnictví je svou povahou originární, 
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protože vzniká vlastnické právo k věci, která dosud předmětem vlastnictví nebyla. 

Vlastnické právo tudíž není odvozováno od předchozího vlastníka. Výsledkem procesu 

vytváření či výstavby je většinou vznik nové věci, z toho důvodu je tento způsob 

nabývání vlastnictví vyloučen u pozemků vzhledem k omezené rozloze zemského 

povrchu a nemožnosti je vyrobit. To znamená, že jediný druh nemovitosti, který je 

možné vytvořit je stavba.  

Ačkoliv v praxi dochází k nabývání vlastnictví k nové stavbě jejím zhotovením 

poměrně často, Občanský zákoník tento způsob nabývání vlastnictví vůbec neupravuje 

ba ani nepředpokládá. Nejbližší tomu to způsobu nabývání vlastnictví je zpracování 

upravené v § 135b Občanského zákoníku, podle kterého zpracuje-li někdo v dobré víře 

cizí věc na věc novou, stává se jejím vlastníkem, pokud je jeho podíl na této věci větší. 

Analogicky bychom tedy mohli dojít k závěru, že jestliže někdo může za určitých 

okolností nabýt vlastnictví ke stavbě, kterou postavil z cizího materiálu, pak může 

kdokoli bezpochyby získat vlastnické právo ke stavbě, kterou zhotovil z vlastního 

materiálu. Tento závěr je také potvrzen v mnoha soudních rozhodnutích. Například 

rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Cdo 1174/2001 ze dne 5. 11. 2002, obsahující již 

ustálené právní stanovisko. Vlastnictví k nově zhotovené věci nabývá originárně ten, kdo 

věc vytvořil  (poněkud odlišná pravidla platí pro zpracování cizí věci - viz § 135b ObčZ). 

Jde-li o stavbu, nabývá k ní takto vlastnictví stavebník v občanskoprávním smyslu, tedy 

ten, který stavbu uskutečnil s (právně relevantně projeveným) úmyslem mít ji pro sebe 

(viz například nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. III ÚS 336/96). Není 

rozhodné, komu bylo adresováno rozhodnutí o stavebním povolení. Pokud stavbu 

provádí více osob, které o vlastnictví k nové stavbě neuzavřely žádnou dohodu, přičemž 

z okolností věci není zřejmé, že by mělo jít o stavbu ve vlastnictví jen některých z těchto 

osob, nelze vyloučit závěr, že stavebníky v občanskoprávním smyslu jsou všechny tyto 

osoby, které se stávají podílovými spoluvlastníky stavby. 

Z citovaného rozhodnutí vyplývá, že vlastnické právo k nově zhotovené stavbě 

nabývá její stavebník tím, že ji vytvoří. Není tedy třeba žádného dalšího právního úkonu 

ani rozhodnutí. Vlastnictví ke stavbě se nabývá okamžikem jejího zhotovení. V tom se 

stavby evidované v katastru nemovitostí neliší od staveb v katastru neevidovaných. 

Nejasnosti však mohou nastat s určením okamžiku, kdy je stavba zhotovena. V souladu 

s ustálenou judikaturou a s tím, co bylo uvedeno v kapitole věnované stavbě a součásti 
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pozemku, je nutné připomenout rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 1994 

sp. zn. 3 Cdo 95/92 citovaný rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2534/2000, 

ze dne 5. 2. 2002. Pro posouzení okamžiku vzniku stavby jako věci je rozhodný okamžik, 

v němž je stavba vybudována minimálně do takového stadia, od něhož počínaje všechny 

další stavební práce směřují již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. 

Tímto minimálním okamžikem je u nadzemních staveb, kterou je i posuzovaná budova, 

stav, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční 

řešení prvního nadzemního podlaží. Od tohoto okamžiku, v němž se již vytvořila i 

vlastnická práva ke stavbě, jsou pro takto vytvořenou oblast vlastnických vztahů veškeré 

další stavební práce bezvýznamné, i když náklady na ně mnohonásobně převýší náklady 

již vynaložené. Vše, co v důsledku přístavby, přestavby jiné stavební změny nebo 

dokončovacích prací tak ke stavbě přiroste, stává se její součástí a vlastnicky náleží 

tomu, komu patřila stavba jako věc v okamžiku svého vzniku. 

Jinými slovy, stavba vzniká okamžikem, od něhož je možné ji považovat za 

samostatnou věc v právním smyslu a nakládat s ní jako s předmětem občanskoprávních 

vztahů. Jde o takovou fázi, kdy stavba ještě není úplně dokončena, ale už lze v případě 

budovy rozeznat přibližný vzhled a využití prvního nadzemního podlaží. V opačném 

případě jsou jinak výsledky stavební činnosti pokládány za součást pozemku a 

vlastnické právo k nim dosud nemůže být nabyto. Uvedený rozsudek měl natolik 

zásadní význam, že došlo ke změně katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. tím, že do § 

27 písm. l) byla zakotvena definice rozestavěné budovy. Stalo se tak nejspíš z důvodu 

větší míry možné ochrany a právní jistoty při nakládání s novými stavbami jako 

samostatnými předměty občanskoprávních vztahů.  

Může se také stát, že osoba, která má v úmyslu získat vlastnictví k nově 

zhotovené stavbě, tuto stavbu sama nepostaví, ale nechá si ji postavit na základě 

smlouvy o dílo. Pokud budeme vycházet z citovaného judikátu Nejvyššího soudu 22 

Cdo 1174/2001 ze dne 5. 11. 2002, podle kterého vlastnictví ke stavbě nabývá 

stavebník, který stavbu uskutečnil s úmyslem mít ji pro sebe, dojdeme k závěru, že 

zhotovitel stavby jako účastník smlouvy o dílo nemůže být stavebníkem ve smyslu 

chápaném Nejvyšším soudem, protože stavbu neuskutečňuje s úmyslem ji mít pro sebe. 

Zatímco Občanský zákoník neupravuje, kdo a za jakých podmínek nabývá vlastnické 

právo ke stavbě na základě smlouvy o dílo, Obchodní zákoník obsahuje v § 542 odst. 1 
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a 2 ustanovení, jež tuto otázku řeší. Navíc existuje i judikát, který se smlouvou o dílo 

dle Obchodného zákoníku podrobněji zabývá. Tím je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. 

zn. 29 Cdo 1532/1999, ze dne 21. 3. 2001.  Jestliže zhotovitel na základě smlouvy o dílo 

zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo pozemku, který objednatel opatřil, 

nese objednatel nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže 

smlouva nestanoví něco jiného (§ 542 odst. 1 obchodního zákoníku). Pověří-li zhotovitel 

oprávněně provedením díla popř. jeho části jinou osobou (subdodavatele), nemá tato 

skutečnost vliv na vzájemné vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem, neboť při 

provádění díla pomocí jiné osoby má zhotovitel odpovědnost, jakoby dílo prováděl sám 

(§ 538, 2. věta, obchodního zákoníku). Tento citovaný judikát koresponduje s právním 

názorem uvedeným v judikátu předchozím, tedy, že zhotovitel není vlastníkem stavby, 

přičemž v Obchodním zákoníku vzhledem k požadavku na co největší dispozitivnost 

jeho ustanovení, je ponecháno na vůli smluvních stran si sjednat něco jiného. 

9.2 Evidence nově zhotovených staveb v katastru nemovitostí 

 
Na základě §10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/1992 Sb., jsou vlastníci a jiní 

oprávnění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich 

nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu 

dokládá. Tuto povinnost mají tedy i vlastníci nové v katastru nemovitostí dosud 

neevidované stavby. 

Nově zhotovené stavby se do katastru zapisují, buď jako budovy rozestavěné, 

nebo až v okamžiku, kdy je stavba dokončena. 

Rozestavěnou budovou se dle § 27 písm. l) zákona č. 344/1992 Sb., rozumí 

budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a 

funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo 

popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, 

pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním. Jinými slovy je to hrubá stavba 

postavena alespoň do výše prvního nadzemního podlaží, u něhož lze rozeznat jeho 

přibližný vzhled či využití. 

Vlastník má povinnost ohlásit rozestavěnou budovu k zápisu do katastru pouze v 

souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim. Tato povinnost je 

stanovena v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 344/1992 Sb. Jde o situace, kdy má vlastník 
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v úmyslu rozestavěnou budovu prodat nebo ji zatížit například věcným břemenem či 

zástavním právem. Bez toho aniž by byla rozestavěná budova ohlášena k zápisu do 

katastru, není možně převádět vlastnické právo k ní na jinou osobu nebo k ní zřizovat 

jiné věcné právo. V ostatních případech se rozestavené budovy zapisují do katastru 

nemovitostí, pouze požádá-li o to její vlastník nebo jiná oprávněná osoba.  

Podklady zápisu rozestavěné budovy do katastru nemovitostí tvoří geometrický 

plán pro vyznačení rozestavěné budovy, čestné prohlášení vlastníka či spoluvlastníků 

rozestavěné budovy, že budova je rozestavěná ve smyslu § 27 písm. l) zákona č. 

344/1992 Sb., doklad o vymezeném budoucím způsobu využití budovy a podklad pro 

zápis vlastnického práva ke stavbě. Dokladem o vymezeném budoucím způsobu využití 

budovy se rozumí například stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s provedením 

ohlášené stavby, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, rozhodnutí o umístění 

stavby či územní souhlas. Podkladem pro zápis vlastnického práva ke stavbě je ohlášení 

stavby k zápisu do katastru nemovitostí s podpisem vlastníka ověřeným některým ze 

způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky. 

Poté co je dokončena rozestavěná budova již zapsaná v katastru nemovitostí, 

musí její vlastník katastrálnímu úřadu tuto skutečnost oznámit. Děje se tak 

prostřednictvím ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu 

do katastru nemovitostí. Přílohou tohoto ohlášení je nový geometrický plán v případě, 

že se změnil původní geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy do katastru, 

dále je přílohou doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, pokud se budově 

přiděluje a doklad o vymezeném způsobu využití stavby.  

Nová dokončená stavba, která dosud není v katastru nemovitostí evidována, se 

do katastru zapíše na základě těchto podkladů: geometrický plán, doklad o přidělení 

čísla popisného nebo evidenčního, pokud se budově přiděluje, doklad o vymezeném 

budoucím způsobu využití budovy a podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě. 

Dokladem o vymezeném budoucím způsobu využití budovy se rozumí například 

rozhodnutí o povolení k uvedení dokončené stavby do trvalého provozu, kolaudační 

souhlas či rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, že stavbu lze užívat, veřejnoprávní 

smlouva o provedení stavby, rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. 

Podkladem pro zápis vlastnického práva ke stavbě je stejně jako u rozestavěné budovy 
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ohlášení stavby k zápisu do katastru nemovitostí s podpisem vlastníka ověřeným 

některým ze způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky. 

Na základě výše uvedených podkladů katastrální úřad provede zápis rozestavěné 

budovy či nové stavby do katastru nemovitostí formou záznamu. Po tomto zápisu je 

možné stavbu převádět na základě smlouvy či zřizovat k nim jiná věcná práva, pro 

jejichž vznik je nezbytný vklad do katastru nemovitostí. 

10 Nabývání vlastnického práva ze zákona 

 
V demokratických a hospodářsky stabilních zemích je tento způsob nabývání 

vlastnického práva k nemovitostem ojedinělým jevem a bývá spojován s procesem 

transformace ekonomiky. Nejznámějšími předpisy, které umožňovaly nabývání 

vlastnictví přímo ze zákona, jsou dekrety prezidenta republiky zejména č. 12/1945 Sb., 

a 108/1945 Sb. Na základě nich nabyl tehdejší stát vlastnictví k veškerému nemovitému 

majetku vymezeného okruhu osob. 

10.1 Zákon č. 509/1991 Sb. 

 
Nejpozději bylo do našeho právního řádu zakotveno nabývání vlastnictví přímo 

ze zákona na základě novelizace Občanského zákoníku zákonem č. 509/1991 Sb. V § 

872 Občanského zákoníku je stanoveno, že právo osobního užívání pozemku, vzniklé 

podle tehdejších předpisů, které trvalo ke dni nabytí účinnosti zákona č. 509/1991 Sb., 

se dnem účinnosti tohoto zákona, tedy 1. 1. 1992 změnilo na vlastnictví fyzické osoby. 

K nabývání vlastnictví na základě tohoto zákona lze uvést nález Ústavního 

soudu sp. zn. II. ÚS 103/96, ze dne 28. 5. 1997. Jestliže fyzické osobě svědčilo právo 

osobního užívání pozemku ke dni 31. 12. 1991, dnem 1. 1. 1992 se přeměnilo přímo ex 

lege na právo vlastnické. V tomto okamžiku došlo současně k zániku vlastnického práva 

původního vlastníka (státu nebo jiného subjektu). 

10.2 Zákon č. 172/1991 Sb. 

 
Dalším porevolučním zákonem umožňujícím nabytí vlastnického práva 

k nemovitostem ze zákona je zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z 
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majetku České republiky do vlastnictví obcí. V tomto zákoně jsou stanoveny podmínky, 

za kterých docházelo k nabytí vlastnického práva obcemi k vybranému majetku. Pokud 

se omezíme pouze na nemovitosti, tak obce na základě tohoto zákona získaly do 

vlastnictví např. nezastavěné pozemky, pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví 

fyzických osob, stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek, pozemky 

zastavěné stavbami přecházejícími do vlastnictví obcí, přičemž muselo jít o 

nemovitosti, k nimž ke dni 23. listopadu 1990 příslušelo právo hospodaření národním 

výborům, anebo je obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, pokud byly v rozhodné době 

ve vlastnictví České republiky. V tomto zákoně jsou uvedeny dva časové okamžiky, ke 

kterým došlo k nabytí vlastnictví obcemi. Prvním je účinnost zákona, tedy 24. 5. 1991. 

Druhým datem je 1. 7. 2000, tímto dnem obce nabývaly ze zákona majetek, který do 

jejich vlastnictví nepřešel v první „vlně“, protože nebyl zákonem vymezen nebo do 

vlastnictví určité obce přejít nemohl z důvodu, že obec zanikla. 

Dle § 8 byla obcím uložena povinnost do jednoho roku po nabytí vlastnictví k 

nemovitým věcem podle tohoto zákona učinit návrh příslušnému středisku geodézie na 

zápis těchto nemovitých věcí do evidence nemovitostí. 

11 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím státního orgánu 

 
Vlastnictví k nemovitostem lze originárně nabývat také na základě rozhodnutí 

soudu nebo právního orgánu. Den nabytí vlastnictví je v těchto případech buď den 

právní moci takového rozhodnutí, nebo den v něm přímo určený. Pokud jde o 

nemovitosti evidované v katastru, zapíše katastrální úřad změnu vlastnického práva 

formou záznamu, jehož podkladem je konkrétní rozhodnutí státního orgánu, který má 

povinnost toto rozhodnutí katastrálnímu úřadu zaslat do 30 dnů po jeho vyhotovení či 

nabytí právní moci.   

11.1 Nabytí vlastnického práva k nemovitostem rozhodnutím soudu 

 
Soudy jako státní orgány mají pravomoc rozhodovat o nabývání vlastnického 

práva v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění 

manželů, přikázání neoprávněné stavby do vlastnictví vlastníka pozemku a příklepu při 

výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti. 
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11.1.1  Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

 
Tento způsob nabývání vlastnictví je upraven v § 142 Občanského zákoníku. 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, provádí soud na návrh kteréhokoli ze 

spoluvlastníků, jestliže se spoluvlastníci o zrušení a vypořádání nedohodnou. Zákon 

stanoví, jakým způsobem je možné spoluvlastnictví vypořádat, přičemž musí být 

dodrženo pořadí těchto způsobů, které soud musí při posuzování okolností jednotlivého 

případu zachovávat. Navíc soud není vázán návrhem na způsob vypořádání a může tedy 

rozhodnout, že zrušené spoluvlastnictví bude vypořádáno i jiným než navrhovaným 

způsobem (tzv. iudicium duplex) dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 

1962/2002, ze dne 27. 3. 2003. 

Prvním ze způsobů, který soud musí posoudit z hlediska možnosti jeho uplatnění 

při vypořádání spoluvlastnictví, je reálné rozdělení nemovitosti podle spoluvlastnických 

podílů. Při reálném rozdělení věcí musí vždy vzniknout samostatná věc v právním 

smyslu. Rozdělení je celkem snadné u pozemků, vyžaduje se k němu pouze územní 

rozhodnutí o dělení pozemků. Budovy mohou být rozděleny buď vertikálně, nebo na 

jednotlivé jednotky čí tzv. trakty. Vertikálně lze rozdělit dům, jen vzniknou-li 

samostatné na sobě nezávislé budovy. Pokud jde o bytový dům, bylo Nejvyšším 

soudem judikováno, že má být upřednostněno rozdělení domu na jednotky před 

přikázáním domu do vlastnictví pouze jednoho ze spoluvlastníků. Zde lze odkázat na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 3242/2007, ze dne 18. 9. 2007. Možné 

způsoby vypořádání vyplývají z § 142 odst. 1 obč. zák. a nyní - s účinností od 1. 7. 2000 

- i z § 5 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů. Možnost vypořádání podílového 

spoluvlastnictví k bytovému domu rozdělením na jednotky soud posuzuje i z hlediska 

dalšího možného soužití účastníků v jednom domě. Soud přistoupí k takovému rozdělení 

jen v případě, kdy vztahy mezi účastníky při užívání domu jsou po delší dobu 

nekonfliktní a jejich neshody nevyžadují rozhodování soudu podle § 139 Obč. zák. 

Dalším možným způsobem vypořádání podílového spoluvlastnictví, které 

nastupuje v případě, že nemovitost nelze reálně rozdělit, je její přikázání do vlastnictví 

jednoho či více ze spoluvlastníků. Soud musí přitom přihlížet k účelnému využití 

nemovitosti a velikosti podílů jednotlivých spoluvlastníků. Podmínkou toho, aby soud 

nemovitost přikázal do vlastnictví některého ze spoluvlastníků, je povinnost poskytnout 

zbylým spoluvlastníkům přiměřenou náhradu, kterou Ústavní soud ve svém nálezu III. 
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ÚS 102/94, ze dne 15. 12. 1994 chápe jako hodnotový ekvivalent vyjádřený v penězích, 

ekvivalent umožňující podle místních podmínek obstarání obdobné věci, jaká byla 

představována podílem spoluvlastníka, jenž byl přisouzen ostatním spoluvlastníkům. 

Pokud není žádný z výše popsaných způsobů vypořádání spoluvlastnictví 

proveditelný, nařídí soud její prodej Občanského soudního řádu a výtěžek rozdělí mezi 

jednotlivé spoluvlastníky podle jejich podílů.  

Rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je rozhodnutím 

konstitutivním. To znamená, že vlastnické právo k nemovitosti vzniká dnem, kdy 

rozhodnutí nabude právní moc. 

11.1.2 Vypořádání společného jmění manželů soudem 

 
Podle § 150 odst. 3 Občanského zákoníku neprovede-li se vypořádání 

společného jmění manželů (dále jen „SJM“) dohodou, provede je na návrh některého z 

manželů soud. Soud musí při vypořádání SJM přihlížet potřebám nezletilých dětí, k 

tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a 

udržení SJM.  

Rozhodnutí o vypořádání SJM je stejně jako v předešlém případě rozhodnutí 

konstitutivní, takže zakládá vlastnické právo k nemovitosti dnem právní moci tohoto 

rozhodnutí.  

11.1.3   Neoprávněná stavba 

 
Problematika neoprávněné stavby je upravena v § 135c Občanského zákoníku. 

Neoprávněnou stavbou se rozumí stavba postavená na cizím pozemku, jehož vlastník se 

stavbou nevyslovil souhlas. V praxi je většina neoprávněných staveb zároveň i 

nepovolených, tzn. postavených bez příslušného povolení či ohlášení stavebnímu úřadu. 

Na návrh vlastníka pozemku může soud stavebníkovi nařídit, aby stavbu na vlastní 

náklady odstranil. Pokud by ale odstranění stavby bylo neúčelné, což připadá v úvahu 

hlavně v případě nemovité stavby, může soud tuto stavbu přikázat do vlastnictví 

vlastníka pozemku. Podmínkou tohoto přikázání je poskytnutí náhrady stavebníkovi a 

souhlas vlastníka pozemku s tímto řešením. V ostatních případech může soud uspořádat 

poměry mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku i jinak. V § 135c odst. 3 je příkladně 
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uvedeno, že soud může zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu 

vlastnického práva ke stavbě. Dalším možným způsobem vyřešení takovéto situace je, 

že soud přikáže do vlastnictví stavebníka pozemek, na kterém se stavba nachází. 

Možnost tohoto postupu potvrdil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 

1627/99, ze dne 21. 11. 2000. Jestliže s tím souhlasí vlastník pozemku, lze při 

rozhodování dle § 135c obč. zák. pozemek zastavěný neoprávněnou stavbou přikázat za 

náhradu do vlastnictví stavebníka, a to i proti jeho vůli . Jak je uvedeno, vyžaduje se 

v tomto případě souhlas vlastníka pozemku a náhrada za tento pozemek. 

11.1.4   Příklep při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitého majetku 

 
Občanský soudní řád v § 335 až 337h upravuje výkon rozhodnutí prodejem 

nemovitých věcí. K nabytí vlastnického práva k nemovitosti, jejíž prodej byl nařízen, 

dochází vydražením této nemovitosti, tedy udělením příklepu v rámci dražebního 

jednání. Během dražby nemovitosti dražitelé činí podání, jimiž jsou vázáni, dokud soud 

neudělí příklep tomu, kdo učinil podání nejvyšší. Pokud nikdo z osob přítomných při 

dražbě nemá námitky proti udělení příklepu konkrétnímu vydražiteli, soud usnesením 

příklep udělí. V usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, 

která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Na základě   

§ 336 se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovitosti i s příslušenstvím, nabylo-li 

usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání 

usnesení o příklepu. Samotnou nemovitost si ale vydražitel může převzít již dnem 

následujícím po vydání usnesení o příklepu, musí o tom ale je vyrozumět soud. 

11.2 Nabytí vlastnického práva k nemovitostem rozhodnutím 

správního orgánu 

 
Mezi platné způsoby nabývání vlastnického práva rozhodnutím správního 

orgánu patří rozhodnutí vyvlastňovacího orgánu na základě zákona o vyvlastnění a 

rozhodnutí pozemkového úřadu na základě zákona o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech. V nedávné době bylo také možné nabýt vlastnické právo 

k nemovitosti v rámci restitucí majetku na základě rozhodnutí pozemkového úřadu dle § 

9 odst. 4 zákona o půdě č. 229/1991 Sb., pokud oprávněná osoba s osobou povinnou 
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neuzavřeli dohodu o vydání předmětných nemovitostí do uplynutí stanovené lhůty. 

Dnem právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu pak došlo k nabytí vlastnického 

práva k určité nemovitosti oprávněnou osobou. 

11.2.1  Rozhodnutí o vyvlastnění nemovitosti 

 
Základní zásady vyvlastnění jsou obsaženy v Listině základních práv a svobod 

v čl. 11 odst. 4 a rovněž v § 128 odst. 2 Občanského zákoníku, kde je stanoveno, že 

vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu, a to na základě zákona, pro určitý účel 

a za náhradu. Obecnou úpravu vyvlastnění lze nalézt v zákoně č. 184/2006 Sb., dále 

jsou pak konkrétní podmínky vyvlastnění stanoveny ve zvláštních zákonech jako např. 

v stavebním zákoně č. 183/2006, lázeňském zákoně č. 164/2001, zákoně o zajišťování 

obrany České republiky č. 222/1999 Sb., zákoně o pozemních komunikacích č. 13/1997 

Sb., zákoně o ochraně přírody a krajiny 114/1991 Sb., zákoně o státní památkové péči 

20/1987 Sb. 

Vyvlastňovací řízení, které se zpravidla řídí správním řádem, lze zahájit jen na 

žádost vyvlastnitele. Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro 

vyvlastnění byly splněny a nepostačuje-li k naplnění účelu zřízení věcného břemene ve 

prospěch vyvlastnitele, rozhodne o odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k 

pozemku nebo stavbě a o jeho přechodu na vyvlastnitele. Zároveň soud v rozhodnutí o 

vyvlastnění určí výši náhrady pro vyvlastňovaného a uloží vyvlastniteli, aby tuto 

náhradu zaplatil ve lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí.  

Dále soud v rozhodnutí stanoví, v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinen 

zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění, přičemž tato lhůta nesmí být delší než 2 roky 

od právní moci rozhodnutí a může být vyvlastňovacím úřadem na žádost prodloužena 

nejvýše o další 2 roky. 

Rozhodnutí o vyvlastnění je svou povahou rozhodnutí konstitutivní. To 

znamená, že práva a povinnosti vyvlastnitele a vyvlastněného vznikají či zanikají ke dni 

právní moci tohoto rozhodnutí. Následně pak katastrální úřad provede zápis změny 

vlastnického práva k vyvlastněné nemovitosti formou záznamu na základě tohoto 

rozhodnutí o vyvlastnění. 

Může ovšem také vzniknout situace, že vyvlastnitel nezaplatí vyvlastňovanému 

náhradu za vyvlastnění do 30 dnů od soudem stanovené lhůty nebo nezačne s 
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uskutečňováním účelu vyvlastnění ve stanovené dvouleté či prodloužené čtyřleté lhůtě, 

popřípadě ještě před uplynutím této lhůty bude zrušeno nebo pozbude platnosti územní 

rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel. V takovém případě 

vyvlastňovací úřad dle § 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění rozhodne na žádost 

vyvlastňovaného, že provedené vyvlastnění se zrušuje. Vlastnické právo, které bylo 

vyvlastňovanému původně odňato, nabývá vyvlastňovaný zpět ke dni právní moci 

rozhodnutí, kterým se vyvlastnění zrušuje. Vyvlastňovaný však musí do 1 měsíce od 

právní moci tohoto nového rozhodnutí vrátit vyvlastniteli poskytnuté náhrady, které 

vyplatil.  

Vyvlastnění ale nemusí probíhat vždy proti vůli majitele vyvlastňované 

nemovitosti. Vyvlastňovaný a vyvlastnitel se mohou dohodnout, že místo finanční 

náhrady se vyvlastňovanému poskytne jiný pozemek nebo stavba. Soud pak 

v rozhodnutí o vyvlastnění určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictví 

vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně mezi 

vyvlastněnou a náhradní nemovitostí, včetně lhůty k poskytnutí plnění, která nesmí být 

delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí. Právní mocí tohoto rozhodnutí pak 

vyvlastněnému zaniká vlastnické právo k vyvlastněné nemovitosti a zároveň do svého 

vlastnictví nabývá nemovitost novou, poskytnutou jako náhradu za nemovitost 

vyvlastněnou. 

Pokud dojde k situaci dle § 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění a vyvlastnitel např. 

nezačne s uskutečňováním účelu vyvlastnění ve stanovené lhůtě, vyvlastňovací úřad 

rozhodne na žádost vyvlastňovaného o zrušení vyvlastnění. V takovém případě přechází 

dnem právní moci tohoto rozhodnutí o zrušení vyvlastnění poskytnutá náhradní 

nemovitost zpět do vlastnictví vyvlastnitele a vyvlastněný nabývá znovu do svého 

vlastnictví vyvlastněnou nemovitost, přičemž musí být vráceno i plnění poskytnuté 

k vyrovnání rozdílu v ceně obou nemovitostí. K promítnutí tohoto staronového právního 

stavu do katastru nemovitostí dojde opět prostřednictvím zápisu katastrálního úřadu 

formou záznamu na základě rozhodnutí o zrušení vyvlastnění, které musí být v zákonné 

lhůtě zasláno katastrálnímu úřadu. 
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11.2.2  Rozhodnutí o pozemkových úpravách dle zákona č. 139/2002 Sb. 

 
Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách dle § 11 

zákona č. 139/2002 Sb., dochází k výměně nebo přechodu vlastnických práv u 

pozemků, jež jsou předmětem pozemkových úprav. Rozhodování v řízení o 

pozemkových úpravách má dvě fáze. V první fázi pozemkový úřad zpracuje návrh 

pozemkových úprav a zákonem stanoveným způsobem jej zveřejní. Během veřejného 

jednání, kterému jsou přítomni účastníci řízení, pozemkový úřad rozhodne o schválení 

návrhu pozemkových úprav, jestliže s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry 

půdy předmětných pozemků. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav se 

oznamuje veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům.  Rozhodnutí o 

schválení návrhu, které nabylo právní moci, pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu 

k vyznačení plomby u dotčených pozemků v katastru nemovitostí. Ve druhé fázi řízení 

pozemkový úřad vydává rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k 

dotčeným pozemkům, jehož závazným podkladem je právě schválený návrh 

pozemkových úprav. Toto rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou a současně se 

doručí všem známým vlastníkům pozemků a katastrálnímu úřadu, který provede 

v rozhodnutí stanovené změny vlastnických práv u předmětných pozemků formou 

záznamu. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv nabývá právní moci 

15. dnem od jeho doručení veřejnou vyhláškou a není možné se proti němu odvolat. 

Tímto dnem také dochází k pozbytí vlastnického práva k původnímu pozemku a 

zároveň účastník řízení nabývá do svého vlastnictví nový pozemek stanovený v tomto 

rozhodnutí. 

V rámci pozemkových úprav dochází k výměně pozemků za pozemky jiné tak, 

aby odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a druhem 

pozemku. Účelem pozemkových úprav je dle § 2 zákona o pozemkových úpravách nové 

funkčnější uspořádání pozemků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionálnější 

hospodaření vlastníků s půdou. Zároveň se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 

životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability 

krajiny. Pozemkové úpravy se provádějí zásadně ve veřejném zájmu. Tato 

charakteristika může vzbuzovat dojem, že pozemkové úpravy jsou vlastně zvláštním 

druhem vyvlastnění, jelikož ke změně vlastnických a jiných práv může docházet i proti 

vůli dosavadního vlastníka pozemku. Střetem těchto dvou úprav a rozdíly mezi nimi se 
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zabýval i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/97, ze dne 27. 5. 1998, v němž 

se objevilo následující právní stanovisko. Pozemkové úpravy ve své většině 

nepředstavují vyvlastnění vlastnického práva v pravém slova smyslu, protože v podstatě 

jsou hromadnou dobrovolnou směnou vlastnických práv dotčených vlastníků. Nicméně, 

pro tu skupinu vlastníků, která s prováděnými úpravami nesouhlasí, jsou ústavní 

pravidla platná pro vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva krajním 

kriteriem ochrany jejich vlastnictví. Ústavní soud konstatuje, že pozemkové úpravy se 

provádějí ve veřejném zájmu, na základě zákona a je na příslušných orgánech, aby - ve 

smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - striktně zajistily právo na 

adekvátní náhradu. 

12 Problematika opuštění nemovitosti 

 
Platná úprava věci opuštěné, jež je obsažena v Občanském zákoníku, je velice 

strohá. V § 135 odst. 4 je stanoveno, že ustanovení § 135 odst. 1 až 3 (o věcech 

ztracených) přiměřeně platí i na věci opuštěné.  

Nejprve je důležité vyřešit otázku, zda lze opustit nemovitou věc. Vzhledem 

k tomu, že Občanský zákoník tuto možnost předvídá a upravuje pomocí přiměřeného 

použití ustanovení o věci ztracené, dostáváme tím i odpověď na tuto otázku. 

Nemovitosti jsou dle Občanského zákoníku druhem věcí, tudíž i ony mohou být 

opuštěny.   

Další otázkou, která v této souvislosti vzniká, je, co vlastně znamená opuštěná 

nemovitost. Lze pod tento pojem zahrnout případy, kdy vlastník nevykonává své 

vlastnické právo a nemovitost neužívá, nepronajímá ani se o ni nestará? Pokud bychom 

tento názor přijali, pak bychom za opuštěnou nemovitost museli považovat každou 

takovou nemovitost, kterou majitel neobhospodařuje ani se o ni nestará například 

z důvodu její velké vzdálenosti od místa jeho bydliště nebo z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu vlastníka nemovitosti. 

Rozhodujícím při klasifikaci nemovité věci jako opuštěné, spíše než její faktický 

stav, je psychický stav vlastníka k této nemovitosti. Tedy to, zda opustil nemovitost 

s úmyslem pozbýt k ní veškerá oprávnění, jež jsou obsahem samotného vlastnického 

práva. Už od dob římského práva platí, že oprávnění věc opustit, stejně jako zničit, je 
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jedním z projevů vlastnického práva, ačkoliv jde v podstatě o projev poslední. 

Vlastníkovi tudíž zpravidla nic nebrání, aby vykonal své právo a věc opustil s úmyslem 

již dál nevykonávat své „panství“ nad touto věcí.  

Otázkou, jak chápat opuštění věci, se zabýval i Ústavní soud. Ve svém nálezu 

sp. zn. I. ÚS 696/02, ze dne 26. 4. 2005 vyslovil následující právní názor. Právo opustit 

věc (ius dereliquendi) je součástí obsahu vlastnického práva a jeho podstatou je projev 

vůle vlastníka (byť i konkludentní), nadále nebýt vlastníkem věci. Samotné fyzické 

opuštění věci takový právní následek nemůže vyvolat, není-li výrazem vůle zaměřené na 

zánik vlastnického práva. Princip demokratického právního státu, jak má na mysli čl. 1 

odst. 1 Ústavy, vyžaduje, aby státní orgány spolehlivě zjišťovaly, zda vůle vlastníka 

skutečně směřuje k derelikci jeho majetku. Paralelně však každý vlastník nese - v duchu 

parémie "vlastnictví zavazuje" - odpovědnost za výkon vlastnického práva (tedy i za 

řádnou správu svého majetku). 

Znamená tedy ústavní princip „vlastnictví zavazuje“ překážku, kvůli níž nelze 

věc opustit? Jak je zřejmé, dochází zde ke střetu principu svobodného nakládání 

s předmětem vlastnictví a principu odpovědnosti vlastníka za toto svobodné 

(ne)nakládání s věcí, tedy nespravování věci. Dnešní moderní civilizace, ve které jsou 

všichni lidé svobodní, se v posledních letech ubírá směrem uvědomování si vlastní 

odpovědnosti a uplatňování následků za své činy bez jakékoli pomoci či ingerence státu, 

kdy odpovědnost za jednání či opomenutí převažuje nad nerušeným výkonem ius 

utendi. Tento vývoj je patrný zejména v oblasti práva životního prostředí a konkrétně 

odpovědnosti za ekologickou újmu. Pokud tedy přijmeme názor, že vlastnictví nelze 

pozbýt formou opuštění věci, budeme tím na druhé straně ignorovat podstatu 

vlastnického práva, tak jak se vyvíjela od pradávna, jako panství nad věcí. 

Vrátíme-li se zpět k platné úpravě v Občanském zákoníku, tak při výkladu 

ustanovení § 135 přiměřeně platných na opuštěné věci, dojdeme k jednoznačnému 

závěru, že stejně jako u věci ztracené, nabývá k opuštěné nemovité věci vlastnické 

právo obec, kde se nemovitost nachází. Pokud se přikloníme k názoru, že nemovitost je 

možné kdykoliv opustit na základě projevu vůle, jimž se vlastník zbavuje vlastnictví 

k nemovitosti, následkem čehož vlastnictví k opuštěné věci nabývá obec, může to pro 

obec mít závažné důsledky.  Například by se mohlo stát, že vlastník by pozemek úplně 

vyčerpal či znehodnotil a následně by jej opustil, čímž by tento bezcenný pozemek 
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přešel do vlastnictví obce. Anebo by vlastník svůj pozemek před jeho opuštěním tak 

nevhodně upravil či zastavěl, že by jeho následná správa znamenala pro obec obrovské 

investice. Toto pojetí úpravy opuštěné nemovitosti by v praxi znamenalo snadný 

způsob, jak se vlastník nemovitosti může zbavit své odpovědnosti za stav nemovitosti 

na úkor obce.  

Další otázkou, částečně zodpovězenou citovaným nálezem Ústavního soudu, je 

forma projevu opuštění věci, který může být i konkludentní. V této souvislosti narážíme 

na další problém, a to, zda a za jakých podmínek lze opustit nemovitost v katastru 

evidovanou a neevidovanou. 

Podle mého názoru je celkem snadné opustit stavbu neevidovanou v katastru 

nemovitostí, k němuž konkludentní projev vůle postačuje. Pokud ale jde o nemovitost 

v katastru evidovanou, konkludentní, ničím nepodložený projev vůle věc opustit, 

nemůže být dostačující. Samotný projev vůle totiž nevyvolá změnu v zápisu do katastru 

nemovitostí, podle něhož bude za vlastníka nemovitosti stále považována osoba 

uvedená v něm jako vlastník. Tento názor potvrzují i JUDr. E. Barešová a Mgr. Ing. P. 

Baudyš, kteří ve své knize, věnované věcným právům k nemovitostem, uvádí, že zápis 

vlastnického práva obce k opuštěné nemovitosti by se teoreticky provedl na základě 

listiny, ve které by dosavadní vlastník projevil vůli nemovitost opustit. Zápis by se 

provedl záznamem (Barešová, E., Baudyš, P. Zákon o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem. 4. vydání. Praha: Beck, 2007 , s. 440). V souladu s § 5 

odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., je nutné dodat, že vznik, změna nebo zánik vlastnického 

práva na základě jednostranného právního úkonu, který nelze doložit (čímž bezesporu je 

i opuštění nemovitosti), může být do katastru zapsán pouze na základě osvědčení ve 

formě notářského zápisu.  

Při zkoumání podmínek opuštění nemovitosti se pohybujeme pouze v teoretické 

rovině. Ve skutečnosti by se asi těžko našel člověk, který by bezdůvodně opustil 

nemovitost a nesnažil by se ji předtím alespoň prodat či darovat. I v dnešní době totiž 

vlastnictví k nemovitosti představuje velice vhodný způsob, jak investovat finanční 

prostředky, tak aby neztratily svou hodnotu, protože nemovitosti, zejména pozemky si 

svou hodnotu uchovávají na rozdíl např. od akcií. Podle mého názoru se v praxi není 

možné setkat s případem, kdy by osoba opustila nemovitost evidovanou v katastru 

nemovitostí. Nanejvýše by vykonala projev vůle a věc opustila, ale v katastru 
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nemovitostí by stále figurovala jako její vlastník. Existují sice případy, kdy je v katastru 

nemovitostí jako vlastník zapsaná osoba již nežijící nebo chybně identifikovaná, takže 

není známo, kdo ve skutečnosti nemovitost vlastní. Tyto případy ale nelze ztotožňovat 

s případem, kdy vlastník úmyslně nemovitost opustí. 

Bylo by však zajímavé, jak by katastrální úřad naložil s takovým osvědčením 

vlastníka ve formě notářského zápisu, jež by dokládal jeho jednostranný projev vůle 

opustit nemovitost evidovanou v katastru. Podle mého názoru by musel na základě 

tohoto podkladu provést zápis do katastru ve formě záznamu, kterým by byla do 

katastru zapsána jako vlastník této nemovitosti obec, na jejímž území se nemovitost 

nachází. 

V souladu s výše uvedenými argumenty, jsem došla k závěru, že podle platného 

práva je možné opustit nemovitost a to i stavbu či pozemek evidované v katastru 

nemovitostí. Okamžikem projevení vůle věc opustit nabývá vlastnictví k této 

nemovitosti obec, kde se pozemek či stavba nachází. Pokud jde o nemovitost 

evidovanou v katastru nemovitostí, je nutné učinit projev vůle ve formě notářského 

zápisu, na jehož základě je v katastru nemovitostí u předmětné nemovitosti provedena 

změna v osobě vlastníka. Nedoložením tohoto osvědčení platí domněnka dle § 11 

zákona č. 265/1992, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci a tudíž, že 

vlastníkem nemovitosti je osoba zapsaná v katastru jako její vlastník.  
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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.   
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Seznam zkratek 

ObčZ – občanský zákoník č. 40/1961 Sb., 

Obč. zák. –  občanský zákoník č. 40/1961 Sb., 

ObchZ – obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.,  

KatZ – katastrální zákon č. 344/1992 Sb., 
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Acquisition of real property 

Abstract 

 

In the Czech Republic, acquisition of real property is generally regulated by the 

Civil Code, which was passed in 1964, in the time of socialism. In that period, private 

ownership of real property was not considered desirable. After 1989 the Czech Civil 

Code was amended many times to conform to conditions of the rising market 

environment.  Despite numerous updating, the Civil Code is still an inconsistent 

codification of civil law. 

The goal of my diploma paper is to describe particular ways of real property 

acquisition with a view to judicial decisions of Czech courts. The thesis is composed of 

twelve chapters, each of them dealing with different aspects of acquisition of real 

property. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis: 

proprietorship and real property.  

Chapter Two of this paper deals with the meaning of the terms immovables or 

real property mean in Czech legal order. The sphere of realties is set up in quite a 

complicated and incomplete way, because Czech law of realties is specified by its 

diversion from the principle of “superficies solo cedit”. It practically means that the 

owner of a tract of land can be a person different from the proprietor of a building 

constructed on the tract of land. Czech law classifies real property into tracts of land and 

buildings or other constructions permanently attached to the ground. 

Chapter Three focuses on classification of immovables. The chapter consists of 

three parts. Part One deals with tracts of land. Part Two investigates constructions 

permanently attached to the ground, whose definition is not provided by any legal 

provision. The definition was gradually made clearer by judicial decisions of the Czech 

Supreme court and Czech Constitutional court. Part Three is concerned with the Czech 

Real Estate Cadastre and describes differences between buildings (or other 

constructions) recorded and not recorded in the Cadastre.  

Chapters Four to Twelve deal with different ways of acquisition of real property. 

The most frequent way of real property acquisition is based on written contract, e.g. 

contract of sale, deed of gift and barter contract. For acquisition of proprietary right it is 

necessary to record the change of proprietor in the Cadastre.  
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Other ways of acquisition of proprietary right to real property are hereditary or 

testamentary succession, positive prescription, constructing of a new building, decision 

of court or public body and acquisition of realty on the basis of an act.  

The main aim of the thesis was to summarize particular ways of acquisition of 

real property and point out important judicial decisions dealing with this issue, because 

contemporary Czech legislation of real property is very inconsistent. A requirement of a 

new Civil Code arose 20 years ago. A Bill of a new Civil Code is prepared to pass 

through the legislative procedure in Czech Parliament. The new Civil Code will 

reintroduce into our legal order the principle of “superficies solo cedit”.  This principle 

means that everything what is situated on a tract of land and is permanently attached to 

the ground is regarded as component part of the tract of land which belongs to the 

owner of the ground. Thereby Czech law of real property and its registration will be 

much more simplified. The Bill of the new Civil Code is inspirited by civil codes of 

other European countries and it draws on steady judicial decisions of Czech courts. 

Hopefully, Czech civil law will be revised into a complex, consistent and 

comprehensible codification without any socialistic legal reminders.    

 

 

 

 

an acquisition – nabývání 

real property, immovables – nemoviotsti 

a tract of land - pozemek 

 

 

 


