
Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo shrnout vývoj dvou institutů, důležitých pro oblast právních 

vztahů k nemovitostem, a to od jejich výskytu v historii našeho právního řádu, přes právní 

úpravu v současné době v České republice platnou, až po úpravu navrhovanou v rámci návrhu 

nového občanského zákoníku. Hlavním smyslem této práce bylo poukázat na nedostatky 

platné právní úpravy, představit navrhované změny a zvážit jejich dopad na právní úpravu 

právních vztahů k nemovitostem a postavení jejich účastníků. 

 

Jádrem první části práce bylo především porovnání dvou základních variant nabývání 

vlastnického práva k nemovitostem, tedy varianty založené na principu intabulačním a druhé, 

vycházející z  principu konsensuálního, neboť při přípravě návrhu nového občanského 

zákoníku byly zvažovány obě tyto možnosti. Byly představeny základní výhody i nevýhody 

obou principů a rovněž některé možné modifikace navrhovaných variant právní úpravy, 

inspirované jak úpravami zahraničními, tak historickými zkušenostmi z naší vlastní minulosti. 

Vzhledem k tomu, že žádná z uvedených variant neprokázala v průběhu odborných diskusí 

jednoznačnou převahu, rozhodli se tvůrci Návrhu pro zachování intabulačního principu. Toto 

rozhodnutí vítám, neboť z mého pohledu přece jen intabulační princip vykazuje určité 

přednosti, pro které je možné jej preferovat před principem konsensuálním. Jeho hlavní a 

nespornou předností je především spolehlivější zajištění úplné a pravdivé evidence 

nemovitostí, vykazující minimum rozporů se skutečným stavem, a současně je lepším 

podkladem pro řádné zavedení zásady materiální publicity do našeho právního řádu. Výhody 

nabízené konsensuálním principem se mi nezdají být natolik výrazné, aby ospravedlňovaly 

odklon od úpravy, která je již v našem právním prostředí zažitá a všeobecně veřejností 

přijímána. Takový odklon by přinesl do právních vztahů řadu zmatků a nejistot, které by 

nebyly dostatečně vyváženy jeho pozitivním přínosem. 

 

Druhá část práce se pak zabývala zásadou materiální publicity a jejím zakotvením v našem 

právním řádu ve vztahu ke katastru nemovitostí. Byla zde vysvětlena důležitost uvedené 

zásady pro možnost nerušeného, plynulého a bezpečného hospodářského styku a pro právní 

jistotu, důvěru a pocit spravedlnosti účastníků právních vztahů. Současně bylo poukázáno na 

to, že platná právní úprava v oblasti zajištění ochrany dobré víry osob jednajících v důvěře 

v pravdivost a úplnost zápisů v katastru nemovitostí je zcela nedostatečná a neposkytuje 



účastníkům právních vztahů náležitou právní jistotu. Rovněž byly rozebrány některé výstupy 

judikatury obecných soudů i Ústavního soudu k této problematice, z nichž je zřejmé, že platná 

právní úprava je nejen nedostatečná, ale i nejednoznačná a poskytuje různé možnosti výkladu, 

na němž se soudy ani odborná veřejnost nedokážou shodnout. Následně byla představena 

úprava navrhovaná v rámci návrhu nového občanského zákoníku, která sleduje cíl konečně 

zásadu materiální publicity katastru nemovitostí (i jiných veřejných seznamů) do českého 

právního řádu náležitě zakotvit. 

 

Na závěr lze konstatovat, že právní úprava nemovitostí, právních vztahů k nim a jejich 

evidence v katastru nemovitostí, v současné době platná v České republice, je stižena velkým 

množstvím problémů. Částečně je to způsobeno dědictvím minulosti, kdy, v důsledku 

historických událostí a především nedůslednosti právní úpravy a její aplikace, vznikl 

v právních vztazích k nemovitostem a jejich evidenci značný nepořádek, který se dodnes 

nepodařilo zcela napravit. Část viny nese i právní úprava přijatá nedlouho po zániku 

totalitního režimu na našem území, která se v době svého přijetí mohla jevit jako značný 

pokrok ve směru ochrany soukromého vlastnictví a právní jistoty, nicméně v dnešním světě 

rychle se rozrůstajícího počtu obchodů s nemovitostmi, v němž účastníci očekávají především 

spolehlivost a jistotu nabytých práv, neobstojí. Dvacet let po revoluci v listopadu 1989 je tak 

nejvyšší čas konečně přistoupit k revizi platné právní úpravy a přizpůsobit ji požadavkům 

moderních právních vztahů. Nezbývá než doufat, že nový soukromoprávní kodex bude 

v brzké době schválen a přijat, a že se svého úkolu řádně zhostí a přinese do právních vztahů 

tolik potřebnou právní jistotu, namísto toho, aby je ještě více zkomplikoval.  

 

Vzhledem ke značnému množství problémů a otázek vyvstávajících v této oblasti nebylo 

možno v rozsahu diplomové práce postihnout zdaleka všechny. Budiž tedy tato práce nepříliš 

hlubokou sondou do dané problematiky, jež si nečiní nárok na její úplné vyčerpání a 

ponechává prostor k dalším úvahám, jimiž bych se ráda zabývala i v rámci své případné 

rigorózní práce. 

 


