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Úvod 
 

 Platný občanský zákoník se nemovitostem věnuje stručně, ať už se jedná o 

definici pojmu, či vymezení jejich součástí a příslušenství. Také otázky vlastnických 

vztahů, držby nebo věcných práv k věci cizí jsou v některých aspektech pojaty příliš 

zjednodušeně, v praxi tudíž vzniká řada konfliktních situací, jež je posléze nucena řešit 

judikatura. Negativní jevy se analogicky vyskytují i v právu závazkovém, jež je 

poznamenáno zejména přehnaným formalismem a nezřídka nedůvodnými zásahy do 

autonomie vůle jeho subjektů. Významným přínosem nyní vrcholící rekodifikace má 

být proto potřebné zpřesnění legislativního zakotvení jednotlivých právních institutů, 

což má usnadnit jejich aplikaci, zvýšit transparentnost právních vztahů a přispět k větší 

předvídatelnosti rozhodování sporů. 

 Těžištěm změn ve věcně právní oblasti je obnovení zásady „superficies solo 

cedit,“ které zakládá nutnost řady souvisejících legislativních opatření. Tato práce 

mapuje vývoj tohoto principu v našem právním řádu v posledním století a vedle shrnutí 

okolností, jež vedly v období socialismu k jeho opuštění, nabízí paralely situace 

budoucí s obdobím meziválečným, kdy byl na našem území uplatňován. Tehdejší 

obecný zákoník občanský i osnova zákoníku dokončená roku 1937 posloužily při 

současných kodifikačních pracích jako významné inspirační zdroje.  Vedle samotného 

nového kodexu se podstatných zásahů dočkají i další zákony a to zejména zákony 

upravující fungování a zápisy do katastru nemovitostí. Práce na jejich adaptaci na režim 

nového zákoníku probíhají souběžně s přípravou kodexu a jednou z klíčových novinek 

v této oblasti bude výrazné posílení principu materiální publicity zápisů v katastru. 

 V oblasti práva závazkového připravovaný kodex zejména posiluje autonomii 

vůle jejich subjektů odstraněním některých omezujících formálních požadavků, kdy pro 

smluvní vztahy je důsledně dodržována zásada dispozivity právní úpravy s nezbytnými 

výjimkami, z nich řada se vyskytuje právě v oblasti práv k nemovitostem. Vzhledem 

k obsáhlosti problematiky se tato práce věnuje pouze vybraným aspektům kupní 

smlouvy. Vedle náležitostí a uzavření kontraktu se zaměřuji na otázky neplatnosti, 

odporovatelnosti a především na institut odstoupení od smlouvy, neboť na toto téma 

probíhá široká odborná diskuse a jednotná není ani judikatura.          
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1. Rekodifikace soukromého práva 

1.1 Historický vývoj 

 

O potřebě rekodifikace občanského práva se mluví de facto od vzniku 

samostatného Československa. V období první republiky bylo hlavním motivem 

dvojpráví, vzniknuvší sloučením českých zemí, kde platil stále obecný zákoník 

rakouský (ABGB) z roku 1811, se Slovenskem, které mělo své zákony a kde ABGB 

nikdy neplatil. Práce na novém kodexu probíhaly od roku 1920 do roku 1937, přičemž 

cílem tvůrců bylo jednak navázat na tradice ABGB a jednak je modernizovat a 

přizpůsobit je změněným společenským podmínkám. Vzhledem k událostem po roce 

1937 však tento zákoník nikdy nevstoupil v platnost.  

Dalším počinem v této oblasti se stal občanský zákoník z roku 1950, 

publikovaný pod číslem 141/1950 Sb., který však pohříchu nenavázal na dílo vzniklé za 

první republiky. Tímto kodexem došlo během tzv. právnické dvouletky mezi roky 1948 

– 1950, i díky politickým změnám, k opuštění koncepce občanského zákoníku jako 

obecného kodexu občanského práva, kterým byl ABGB, a zvláštními zákony z něho 

bylo vyčleněno právo rodinné, pracovní a význam soukromých zájmů byl celkově 

upozaďován.  

V trendu nastoleném zákonem z roku 1950 pokračoval i kodex z roku 1964, jež 

platí dodnes. Pokud zákoník z roku 1950 ještě zachovával některé tradiční instituty jako 

právo stavby, či pacht a zachoval si i vysokou úroveň po formální stránce, nová úprava 

znamenala totální rozchod s historií, vytržení z právního prostředí kontinentální Evropy 

a v podstatě výhradní inspiraci sovětským právem. Cílem bylo umožnit státní zásahy a 

kontrolu soukromých vztahů a jejich podřízení zájmům celku. Působnost zákoníku se 

vztahovala pouze na majetková práva, případně na některá související práva 

nemajetková. Po formální stránce byla úroveň kodexu nevalná, čímž občanské právo 

trpí dodnes. Pro účely této práce je důležité, že těmito dvěma zákony byla opuštěna 

zásada superficies solo cedit když zákoník z roku 1950 výslovně stanovil, že budova 

není součástí pozemku. Zdrojem mnohých problému bylo a dodnes je i opuštění zásady 

materiální publicity, podle níž fungovaly veřejné seznamy práv k nemovitostem do roku 



 

 

4 

 

1950, kdy podle §111 zákona č. 141/1950 se věcná práva k nemovitostem nabývala 

účinností smlouvy a zápisy tak ztratily konstitutivní charakter (podrobněji dále). 

 

1.2. Důvody a cíle rekodifikace 

 

Po událostech roku 1989 byl zákoník velkou novelou zákonem č. 509/1991 Sb. 

přizpůsoben v rámci možností změněné společenské situaci, ale mnohé problémy se ani 

následujícími četnými novelizacemi nepodařilo odstranit. Vážným nedostatkem je 

například přemíra kogentních ustanovení, oslabujících autonomii vůle. Dále pak 

zůstávají problematické nepatřičně zjednodušené úpravy některých institutů, či pojmů, 

přičemž hlavním zdrojem komplikací bezpochyby je úzce vymezená působnost 

stávajícího zákoníku. Existují samostatné zákony upravující právo rodinné
1
 a pracovní

2
 

a jako nástupce hospodářského zákoníku z roku 1963 vznikl pod č. 519/1991 Sb. nový 

zákoník obchodní. Jednotlivé zákony však nejsou vzájemně propojené, jak tomu podle 

důvodové zprávy k zákonu č. 509/1991 Sb. mělo být, kdy se občanský zákoník měl stát 

oním obecným kodexem, zatímco nově vznikající obchodní zákoník by se věnoval 

pouze materii tam neupravené, zaměřené na specifické obchodní vztahy. To se však 

nestalo a oba zákony dodnes obsahují odlišnou komplexní úpravu řady důležitých 

institutů (promlčení, zastoupení, náhrada škody, kupní smlouva i další smluvní typy). 

Mezi hlavní cíle rekodifikace tedy patří odstranění duplicit v soukromém právu, 

kdy obecná materie, společná pro soukromé právo jako celek bude sjednocena do 

jednoho kodexu, v němž bude zahrnuto i právo rodinné, který bude ve vztahu 

subsidiarity k jednotlivým zvláštním zákonům. Snahy zařadit do kodexu i obecnou 

úpravu smlouvy o závislé práci s tím, že pracovní smlouvu a výkon práce v pracovním 

poměru by komplexně upravil zákoník práce,
3
 neuspěly, samostatný zákoník práce 

zůstane tedy zachován i s uplatněním subsidiarity,
4
 tak jak vyplývá z judikátu Ústavního 

                                                 

1
 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

2
 Zákon č. 262/2006  Sb., zákoník práce 

3
 Eliáš, K.., Zuklínová, M. Principy a východiska pro nový kodex soukromého práva. Praha: Linde Praha, 

a.s., 2001. s. 50-51 
4
 Výslovně §4 zákoníku práce v novelizovaném znění (účinné od 1. 1. 2012): „Pracovněprávní vztahy se 

řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se 

základními zásadami pracovněprávních vztahů.  
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soudu,
5
 jímž bylo zrušeno ustanovení vymezující princip delegace ve vztahu 

k občanskému zákoníku. Namísto obchodního zákoníku vznikne zákon o obchodních 

korporacích,
6
 který se bude věnovat pouze problematice obchodních společností. Mezi 

další důležité zamýšlené změny patří znovuzavedení zásady superficies solo cedit (viz 

dále), rozšíření možnosti nabytí vlastnického práva od nevlastníka, obnovení principu 

materiální publicity veřejných seznamů a další významné novinky v oblasti věcných 

práv, navazující na tradici ABGB a zejména na prvorepublikové kodifikační práce. 

Nová úprava má také rozšířit ochranu osobních a osobnostních práv člověka, 

nezletilých dětí, sjednotit úpravu promlčení a obecných institutů závazkového práva, 

zrušit zákonné předkupní právo spoluvlastníků atd. 

Práce na paragrafovém znění nového občanského zákoníku probíhaly pod 

vedením prof. Eliáše od dubna 2001, kdy byl vládou schválen věcný záměr 

rekodifikace, do ledna 2009, kdy byl výsledek předložen vládě, která návrh schválila 

18. května 2011. V červnu prošel návrh 1. čtením v poslanecké sněmovně, 2. a 3. čtení 

proběhlo na konci října a začátku listopadu 2011. 

                                                 

5
 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, publikován ve Sbírce zákonů pod č. 116/2008 Sb. 

6
 Zákon je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlammentu ČR, 3. čtení je 

naplánováno na 14. 12. 2011. 
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2. Definice pojmů 

2.1. Superficies solo cedit 

 

 Zásada superficies solo cedit, tedy „povrch ustupuje půdě“ má svoje kořeny 

v právu římském. Poprvé byla popsána v Gaiově Učebnici práva a stanovila, že 

vlastníku pozemku patří vše, co k pozemku přibude, ať už jde o přirozené plody, či o 

stavbu.  V případě, že stavitel vybudoval stavbu na cizím pozemku a přestože použil 

svůj materiál, stal se majitelem stavby vždy majitel pozemku. Jednalo se o originární 

způsob nabývání vlastnictví přírůstkem (Accesio), při němž dochází ke spojení dvou 

samostatných věcí, přičemž jedna z věcí ztrácí svou samostatnost a stává se trvalou 

součástí věci druhé.
7
  

 V souvislosti s recepcí římského práva našlo si i toto pravidlo cestu do řady 

právních řádů, zejména díky prvním velkým kodifikacím soukromého práva na počátku 

19. století. Do našeho právního řádu tudíž proniklo se vznikem ABGB, který 

superficiální zásadu mírně modifikoval a stanovil, že součástí pozemku jsou pouze 

trvalé stavby se všemi součástmi a příslušenstvím, kterého s nimi má být užíváno.
8
 

 Po zániku Rakouska-Uherska byl ABGB recepční normou
9
 převzat do právního 

řádu Československa a platil až do roku 1950. Superficiální zásada se promítla i do 

definice nemovitosti ve výše zmíněném návrhu občanského zákoníku z roku 1937, který 

v §§ 83 a 84 nemovitost definoval jako pozemky, dočasné stavby, práva spojená s 

vlastnictvím nemovitosti, jakož i věci a práva, jež zákon prohlásil za nemovité.
10

  

 Od tohoto pravidla se odklonily až oba zákoníky poválečné. Jak již bylo řečeno, 

tyto předpisy byly významně poznamenány inspirací tvůrců sovětským právem a 

mnoho tradičních právních institutů bylo odmítnuto jako buržoazní a socialistické 

                                                 

7
 Kincl, J., Urfus V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 86 

8
 Viz §297 ABGB: „Rovněž tak patří k nemovitým věcem ty, které byly na pozemku zřízeny s tím 

úmyslem, aby tam trvale zůstaly, jako: domy a jiné budovy se vzduchový prostorem v kolmé čáře nad 

nimi, rovněž: nejen vše, co do země je zapuštěno, ve zdi upevněno, přinýtováno a přibito, jako: kotle na 

vaření piva, na pálení kořalky a zazděné skříně, nýbrž i takové věci, které jsou určeny, aby se jich při 

nějakém celku stále užívalo: na příklad u studní okovy, provazy, řetězy, hasící nářadí a podobně.“ 
9
 Zákon ze dne 28. října 1918, č. 11/1918 Sb. z. n., o zřízení samostatného státu československého 

10
 Vládní návrh zákona z roku 1937, kterým se vydává občanský zákoník. Dostupné na www: Viz  

internetový zdroj č. 11. 
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společnosti nevyhovující. Příčinou byla především snaha státu usnadnit kolektivizaci 

zemědělství. Zákoník z roku 1950 výslovně stanovil, že stavba není součástí pozemku. 

Zákoník z roku 1964 toto ustanovení původně neobsahoval a bylo do něho 

zakomponováno až velkou novelou č. 509/1991 Sb., kdy důvodem byly interpretační 

potíže, vznikající absencí výslovného legislativního vyjádření odmítnutí superficiální 

zásady. Zatímco zákon z roku 1950 obsahoval ustanovení, že vlastníkem stavby může 

být osoba odlišná od vlastníka pozemku,
11

 kdy se ještě počítalo s tradičním institutem 

práva stavby, zákon z roku 1964 tento koncept opustil, když nově výslovně označil 

stavby, spojené se zemí pevným základem, za věci nemovité.
12

 

 Po listopadu 1989 se v rámci rekodifikačních pokusů projevila jasná tendence se 

k superficiálnímu principu vrátit. Už kodex vypracovaný prof. Zoulíkem v roce 1996 

tuto zásadu ve svém §96 obsahoval
13

 a hlásí se k ní i v současnosti projednávaný návrh. 

Jako důvody hovořící pro zavedení lze uvést vedle tradice a obvyklosti tohoto pravidla 

v právních řádech vyspělých evropských států zejména spory vznikající za platnosti 

současné úpravy v případě odlišných vlastníků stavby a pozemku pod ní například 

v situaci, kdy majitel pozemku brání majiteli stavby v přístupu k ní apod., zjednoduší se 

i převody pozemků se stavbou, kdy nebude nutné specifikovat a převádět 2 samostatné 

nemovité věci, jako je tomu dnes. 

 

2.2 Nemovitost 

 

 Jedním z možných způsobů dělení věcí je dělení na věci movité a nemovité. 

Současná úprava neobsahuje obecnou definici věci v právním smyslu,
14

 pouze dělí věci 

na movité a nemovité,
15

 a zároveň vymezuje pojem věci nemovité. §119 ve svém 2. 

odstavci specifikuje nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

                                                 

11
 § 25 SOZ 

12
 § 119 odst. 2 ObčZ 

13
Viz Právní praxe, XLIV, 1996, č. 5-6, str. 267: „ Stavby jsou součástí pozemku, pokud náleží stejnému 

vlastníku. Jinému vlastníku než vlastníku pozemku může stavba patřit jen na základě práva stavby.“   
14

 Věci v právním smyslu jsou věci ovladatelné, hmotné a sloužící potřebám lidí. K tomu: Švestka, J., 

Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2009, str. 637  
15

 §119 odst. 1 ObčZ 
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základem. Navrhovaný kodex již obecnou definici věci obsahuje
16

 a při dělení na věci 

movité a nemovitosti opět definuje pojem věci nemovité a věci movité nechává 

zbytkové klauzuli.
17

 V této oblasti přináší připravovaná úprava zásadní změny, vedle 

obnovení zásady superficies solo cedit je to zejména přesnější a podrobnější vymezení 

pojmů součásti a příslušenství věci. Tvůrci se inspirovali zejména návrhem zákoníku 

z roku 1937, tato úprava byla konformní k evropským tradicím a v mnohém vycházela 

z ABGB, které u nás v té době platilo. Nová úprava se tak vlastně obloukem vrací 

k přirozenému vývoji práva, který byl obdobím socialismu narušen. Za zmínku v této 

souvislosti určitě stojí nový civilní kodex státu Quebec, jehož úprava problematiky 

nemovitostí a věcí vůbec byla do nového občanského zákoníku v mnohém převzata.
18

   

 

2.2.1 Pozemek 

 

Pozemek je definován v zákoně o katastru nemovitostí jako „část zemského 

povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“
19

 Pro účely 

převodu práv k pozemkům je důležitým pojmem rovněž parcela,
20

 která představuje 

pozemek zobrazený v katastrální mapě, čili geometricky a polohově určený, kterému 

bylo přiděleno parcelní číslo. Parcela má pouze evidenční funkci a její vymezení nemá 

žádný vliv na práva, týkající se pozemků na ní se rozkládajících, z čehož vyplývá, že 

pozemek může obsahovat několik parcel.  

Důležité je rovněž vymezení součástí a příslušenství pozemku. Součástí věci 

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

věc znehodnotila.“
21

 Součást věci není samostatnou věcí v právním smyslu, nemůže být 

tedy předmětem samostatného právního vztahu. V případě pozemku se jedná zejména o 

trvalé porosty či různé povrchové úpravy. Soudní praxe v této oblasti pravidelně řeší 

                                                 

16
 Viz §482 odst. 2 NOZ: „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ 

17
 §491 odst. 2 NOZ: „Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ 

18
 čl. 899 – 907, Civil code of Québec, dostupný na www: Viz internetový zdroj č. 15. 

19
 § 27 písm. a)  KatZ 

20
 §27 písm. b) KatZ 

21
 §120 odst. 1 ObčZ 
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sporné případy a v judikatuře
22

 se tak postupně vytváří kasuistický výčet, co lze 

považovat za součást pozemku a co už ne. Jak již bylo zmíněno výše, podle současné 

úpravy není součástí pozemku stavba,
23

 na něm postavená.  

„Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím 

určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.“
24

 Příslušenství má tedy sdílet 

právní osud věci hlavní,
25

 což lze chápat tak, že při převodu věci hlavní se převádí 

automaticky i její příslušenství, nesjednají-li si strany něco jiného.
26

 Určení, která z věcí 

je věcí hlavní a která příslušenstvím se řídí především hospodářským významem 

jednotlivých věcí, přičemž musí jít vždy o samostatné věci v právním smyslu. V případě 

pozemků může být příslušenstvím kupříkladu studna.  

Podle navrhované právní úpravy je pozemek v podstatě základním druhem 

nemovitosti.
27

 Definice pozemku podle katastrálního zákona zůstane beze změny, nově 

jsou však za nemovitost označena i věcná práva k pozemkům.
28

 Tato koncepce přímo 

vychází z OZO, který považoval sice práva obecně za věci movité, ale práva spojená 

s držbou nemovitosti výslovně prohlašoval za věci nemovité.
29

 Klíčový rozdíl oproti 

stávající úpravě je ve vymezení součásti a příslušenství pozemku.  

Základní definice součásti věci sice zůstává beze změny, nová úprava však navíc 

stanoví, že „součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené 

na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno 

v pozemku nebo upevněno ve zdech,“
30

 jak odpovídá zásadě superficies solo cedit. I 

tuto právní konstrukci lze vystopovat v prvorepublikových právních předpisech,
31

 stejně 

tak se objevuje v právních řádech většiny vyspělých zemí kontinentální Evropy. 

Smyslem nové podrobnější úpravy je i odstranit pochybnosti, kdy je něco součástí věci 

                                                 

22
 Usnesení NS ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 22 Cdo 2918/2000, rozsudek NS ze dne 13. 5. 2003, sp. zn. 22 

Cdo 737/2002, rozsudek NS ze dne 24. 3. 2004 29 Odo 207/2002  
23

 §120 odst. 2 ObčZ 
24

 §121 odst. 1 ObčZ 
25

 Toto pravidlo výslovně stanovil §130 SOZ., současná úprava v ObčZ doslovné vyjádření nepřevzala, 

lze ho však dovodit např. z ust. § 153 odst. 2 ObčZ. 
26

Toto neplatí, je-li příslušenstvím jiná nemovitost (viz dále). 
27

 Viz §491 odst. 1 NOZ: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní 

předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení 

její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ 
28

 Toto platí i pro jiné nemovitosti (viz dále). 
29

 §298 OZO, byly jimi kupříkladu pozemkové služebnosti, reálná břemena či honební právo. 
30

 §499 odst. 1 NOZ 
31

 §297 OZO op. cit. sub. 8. 
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a kdy příslušenstvím a omezit tak prostor pro soudní nalézání práva, jak se často děje 

dnes (viz výše). Nová úprava proto výslovně stanoví, že „součástí pozemku je 

rostlinstvo na něm vzešlé.“
32

 Věnuje se i situaci, kdy je na pozemku umístěno zařízení 

či stroj.
33

 V takovém případě by se stroj stal podle superficiální zásady automaticky 

součástí pozemku, proto když má stroj zůstat ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka 

pozemku (třeba v případě leasingu), musí být výhrada vlastnického práva zapsána do 

katastru nemovitostí.
34

 Je pravděpodobné, že v této oblasti dojde ještě oproti stávajícímu 

stavu návrhu k některým změnám, či doplnění. Ústavně právní výbor Poslanecké 

sněmovny například navrhuje,
35

 aby byl přidán §501a, který by stanovil, že inženýrské 

sítě, zejména vodovody a kanalizace, nejsou součástí pozemku a za součásti 

inženýrských sítí mají být považovány i stavby a technická zařízení, která s nimi 

provozně souvisí. 

Co se týče příslušenství věci, navrhovaná úprava zde taktéž rozvíjí a upřesňuje 

současnou definici. Účelem bylo stejně jako u vymezení součásti věci zvýšit míru 

právní jistoty a stabilizovat judikaturu, která ani na úrovni Nejvyššího soudu nebyla 

konstantní. Bylo ustoupeno od subjektivního pojetí, kdy charakter věci jako 

příslušenství určil vlastník věci hlavní, ve prospěch objektivního posuzování, zejména 

podle hospodářského účelu
36

 či v případě pochybností dle zvyklostí.
37

 Nově má být 

taktéž výslovně legislativně zakotveno, že v případě dočasného odloučení věc vedlejší 

neztrácí svůj charakter příslušenství,
38

 jak bylo dle současné úpravy dovozováno až 

výkladem příslušných ustanovení.
39

 Další významnou novinku představuje určení, že 

                                                 

32
 §500 NOZ 

33
Viz §501 odst. 1 NOZ: „Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci 

zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, 

že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná 

osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem 

stroje. 
34

 Taktéž převzato z prvorepublikové úpravy. Srov. §297 OZO. 
35

 Usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny ze schůze 10. - 11. 10. 2011 
36

 §502 odst. 1 NOZ věta první: „Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem 

vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení.“ 
37

 Viz §503 NOZ: „Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle 

zvyklostí.“ 
38

Viz §502 odst. 1,  věta druhá NOZ: „Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, 

nepřestává být příslušenstvím.“ 
39

 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. op. cit. sub 14, str. 665 
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příslušenství sdílí právní osud věci hlavní,
40

 kdy zákon stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku,
41

 že právní jednání a práva i povinnosti týkající se věci hlavní, týkají se i 

jejího příslušenství.
42

 Účelem znovuzavedení této výslovné formulace je opět 

stabilizace judikatury. Poslední důležitá změna souvisí s již několikrát zmiňovaným 

návratem k zásadě superficies solo cedit. Jelikož stavba má být součástí pozemku, bylo 

nutné stanovit, že v tomto případě jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím 

pozemku,
43

 splňují-li kritéria pro příslušenství (viz výše). 

 

2.2.2 Stavba 

 

 Vzhledem k obšírně zpracovanému pojmu pozemek se budu stavbě věnovat 

stručněji. Obecnou definici pojmu stavby občanský zákoník neobsahuje a podle 

navrhované úpravy ani obsahovat nebude. Pro vymezení stavby jako nemovitosti je tedy 

nezbytné nahlédnout do speciálních předpisů, v tomto případě do stavebního
44

 a 

katastrálního zákona. Stavební zákon označuje za stavbu jakékoli stavební dílo,
45

 

nemovitostmi podle občanského práva jsou však pouze stavby spojené se zemí pevným 

základem, určující tedy je, zda lze stavbu oddělit od země, aniž by došlo k jejímu 

znehodnocení.
46

 V případě sporu je nutné tuto vlastnost učinit předmětem dokazování.
47

 

Pro účely katastrálního zákona je nezbytné definovat pojem budova, kterou je 

„nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými 

                                                 

40
 Tato tradiční zásada byla v našem právním řádu dlouho zakotvena, obsahoval ji ještě §130  SOZ: „Kdo 

nabude vlastnictví k věci, nabude také jejího příslušenství, jakož i práv s jejím vlastnictvím spojených, 

pokud nejsou omezena na předchůdce.“ V současnosti toto výslovně určeno není. 
41

 Vyvratitelná domněnka je v navrhované osnově NOZ vždy označována slovním spojením „má se za to, 

že“ (důvodová zpráva k NOZ) 
42

 §502 odst. 2 NOZ 
43

 Viz §504 NOZ: „Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím 

pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu 

trvale užívalo.“ 
44

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební 

zákon) 
45

Viz §2 odst. 3 stavebního zákona: „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. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad 

předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“ 
46

 Viz judikatura: Nález ÚS ze dne 6. 5. 2003, sp. zn.  I. ÚS 483/01 
47

 § 132 OSŘ 
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stěnami a střešní konstrukcí.“
48

 Moment, od kterého se stavba, jež má být vedena 

v katastru nemovitostí, stává samostatnou věcí v právním smyslu, tedy rozestavěnou 

budovou, je specifikován v katastrálním zákoně jako okamžik, kdy je již jednoznačně 

patrné uspořádání prvního nadzemního podlaží.
49

 Jiné stavby nejsou předmětem 

evidence v katastru nemovitostí. 

 Jak je zřejmé i z definice budovy, stavbou podle občanského zákoníku je 

myšlena především stavba nadzemní. Není však nikde výslovně vyloučeno, aby za 

takovou stavbu byly považovány i některé stavby podzemní, jež jsou definovány jako 

stavba a její zařízení pod zemským povrchem spojená s ním pevným východem.
50

 

Z judikatury vyplývá, že pokud je podzemní stavba schopna být samostatným 

předmětem právních vztahů, jako kupříkladu metro, či za určitých okolností sklep,
51

 

jedná se o stavbu podle občanského zákoníku,
52

 která však není vedena v 

evidenci katastru nemovitostí. 

 Nový občanský zákoník přináší novou a zároveň tradiční úpravu této 

problematiky. Z mnoha důvodů, z nichž některé jsou uvedeny výše v kapitole věnované 

zásadě superficies solo cedit, považují tvůrci za žádoucí, aby součástí pozemku byla 

vedle rostlin, atd. i stavba na něm umístěná, která má tudíž pro příště s pozemkem, jako 

jeho součást, tvořit jednu věc v právním smyslu, jednu nemovitost. To bude mít za 

důsledek, že samotné stavby již nebudou předmětem evidence v katastru nemovitostí. 

Ze superficiálního pravidla budou existovat výjimky. Jednou z nich je nově výslovně 

upravený právní režim staveb podzemních. Jak bylo zmíněno výše, za současného stavu 

se podzemním stavbám věnuje pouze judikatura, kdežto zákon o nich mlčí. Tento stav 

byl tvůrci nové úpravy vyhodnocen jako nevyhovující, nově tedy má být upraveno, že 

nemovitou věcí jsou podzemní stavby se samostatným účelovým určením.
53

 Pokud toto 

kritérium nesplňují, představují pouze součást pozemku, byť by zasahovaly pod 

pozemek cizí. Lze si představit, že ani takovýmto legálním zakotvením režimu 

podzemních staveb nezmizí potenciál pro případné spory, nicméně stávající úprava byla 

                                                 

48
 § 27 písm. k KatZ 

49
 § 27 písm. l KaZ; judikatura: Rozsudek NS ze dne 5. 2. 2002,  sp. zn. 22 Cdo 2534/2000 

50
 Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí k pojmu podzemní stavba, dostupné na 

www: Viz internetový zdroj č. 16. 
51

 Rozsudek NS ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo 911/2005 
52

 Podle §27 písm. k KatZ však tyto stavby nebudou předmětem evidence v katastru nemovitostí. 
53

 Důvodová zpráva uvádí jako příklady metro či vinné sklepy. 
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v tomto směru zcela nedostatečná, tento krok proto představuje nepochybně pozitivní 

vývoj.  

 

2.2.3 Právo stavby a další věci nemovité 

 

 V souvislosti s reinstalací superficiální zásady v připravovaném kodexu logicky 

vyvstala otázka obnovení institutu práva stavby. Právo stavby představuje v kontextu 

evropských právních řádů nanejvýš tradiční institut, jehož kořeny sahají až do práva 

římského. V našem právním řádu se vyskytoval v různých mutacích, kupříkladu jako 

tzv. purkrecht,
54

 znalo ho i obecné právo rakouské, nejvýznamnějším inspiračním 

zdrojem pro první zákon o právu stavby představovalo zakotvení tohoto práva v 

německém občanském zákoníku (BGB) z roku 1900 a švýcarský civilní zákoník, na 

jejichž základě vznikl zákon č. 86/1912 ř. z., o právu stavby. Od uvedených 

zahraničních úprav se odchyloval zejména v pevném stanovení limitů pro dobu trvání 

(30 - 80 let) a dovoloval také tímto právem zatěžovat pouze některé pozemky.
55

 Později 

měl být zrušen, jelikož tato problematika se měla včlenit do nového občanského 

zákoníku, který však, jak bylo již zmíněno, sice byl v roce 1937 připraven vstoupit do 

procesu schvalování, nicméně vlivem dějinných událostí nikdy v platnost nevstoupil. 

Úpravě práva stavby byl alespoň věnován zvláštní zákon č. 88/1947 Sb., který tento 

institut z navrhovaného kodexu převzal. Na rozdíl od předchozího zákona nestanovoval 

pevnou minimální ani maximální lhůtu pro trvání tohoto práva, pouze požadoval, aby 

doba trvání byla zřejmá ze zápisu ve veřejném seznamu.
56

 Možnost zřízení tohoto práva 

nadále neměla být omezena pouze na pozemky některých majitelů (viz výše). Tento 

zákon však platil jen krátce, jelikož byl nahrazen značně okleštěnou úpravou v zákoníku 

z roku 1950, jehož úprava zdůrazňovala upřednostňování veřejného a kolektivního 

                                                 

54
Purkrecht byl stálý plat majiteli pozemku. Tento institut byl užíván ve středověkém městském právu. 

55
 Viz důvodová zpráva k zák. č. 88/1947 Sb, o právu stavby: „Dopustil právo stavební pouze na 

pozemcích státu, země, okresu, obce, veřejných fondů a vysloví-li zemský politický úřad, že zřízení práva 

stavebního odpovídá veřejnému zájmu, také na pozemcích kostelů, obročí, církevních ústavů nebo 

společností a obecně prospěšných ústavů“. 
56

 Viz §5 zákona 88/1947, o právu stavby: „Právo stavby lze zříditi jen jako právo dočasné. Konečný den 

doby, na kterou je zřízeno, musí býti patrný z knihovního zápisu.“ 
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využívání půdy,
57

 a, přestože byla opuštěna obecná zásada superficies solo cedit,
58

 

soukromé osoby mohly na cizím pozemku zřizovat trvalou stavbu pouze na základě 

práva stavby,
59

 jehož vznik byl však vždy podmíněn zákonem, úředním výrokem, či 

alespoň úředním schválením smlouvy o jeho zřízení.
60

 Tato poněkud krkolomná 

konstrukce byla v následné rekodifikaci opuštěna a právo stavby se tak z právního řádu 

vytratilo. 

 Navrhovaná úprava tohoto institutu vychází především ze zákona č. 88/1947 a 

z osnovy vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937. Stavebník může podle 

tohoto institutu na cizím pozemku zřídit stavbu, která se nestává součástí pozemku, na 

základě smlouvy, případně na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, to však pouze 

stanoví-li tak výslovně zákon.
61

 (Zde je patrný jasný odklon od poslední platné úpravy 

tohoto institutu, která tento způsob vzniku rozhodnutím orgánu, či přímo ze zákona 

upřednostňovala, naopak smluvní vznik vázala na svolení národního výboru.
62

) Toto 

právo však nemůže být zřízeno k pozemku zatíženému právem příčícím se účelu práva 

stavby,
63

 a pokud je pozemek zatížen zástavním právem, lze právo stavby sjednat pouze 

se souhlasem zástavního věřitele.
64

 Za zmínku stojí mimo jiné i otázka dočasnosti 

tohoto práva. Původní zákon z roku 1912 sice lhůty trvání výslovně stanovil,
65

 následné 

úpravy však obsahovaly pouze podmínku určitelnosti konce trvání z veřejného 

seznamu, přičemž maximální doba nebyla nijak limitována. Tvůrci v tomto případě 

předpokládali, že praxe sama objeví nejvýhodnější dobu trvání, s čímž se však nový 

občanský zákoník neztotožnil. Navrhovaná podoba tohoto institutu tudíž počítá s jeho 

sjednáním na maximálně 99 let,
66

 přičemž k prodloužení bude moci dojít pouze se 

souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem 

                                                 

57
 Viz §158 SOZ: „Socialistická právnická osoba může si zřídit a mít vlastní stavbu na pozemku, který jí 

byl odevzdán do trvalého užívání (§103 odst. 2).“ 
58

 Viz §25 SOZ: „Součástí pozemku je všechno, co na něm vzejde. Stavby nejsou součástí pozemku.“  
59

 §159 SOZ 
60

 §160 SOZ 
61

 §1234 odst. 1 NOZ, jako příklad vzniku práv stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci lze uvést 

vypořádání spoluvlastnictví rozdělením společné věci (§1137 NOZ).  
62

 §160 SOZ 
63

 Patří mezi ně např. některé služebnosti jako právo cesty či právo pastvy. 
64

 §1232 NOZ 
65

 Nutnost vycházela z ústavního pořádku Rakouska-Uherska, zejména ze Základního zákona č. 142/1867 

ř. z. 
66

 §1235 odst. 1 NOZ 
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stavby.
67

 Právo stavby bude možné i vydržet podle lhůty obecně platné pro věci 

nemovité, tedy 10 let,
68

 a to na dobu 40 -ti let, kteroužto může soud v oprávněných 

případech prodloužit či zkrátit.
69

      

 Problematika práva stavby byla v průběhu rekodifikačních prací předmětem 

bouřlivých debat, jelikož názory odborné veřejnosti se různí. Typické argumenty 

odpůrců se objevují například ve vyjádření zveřejněném Českou advokátní komorou,
70

 

kde dal pisatel najevo zamítavý postoj k rekodifikaci obecně a výslovně k právu stavby, 

jež považuje za zbytečné, a v návaznosti na jeho dlouhodobost a nahlížení na něj jako 

na nemovitost v podstatě jen za jiné pojmenování současného stavu. Naproti tomu 

argumenty pro představuje, vedle tvrzení podporujících obecně zásadu superficies solo 

cedit, zejména výklad ustanovení „pozemek může být zatížen věcným právem jiné 

osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na 

tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou,“
71

 které určuje, že 

existence stavby nemá na existenci samotného práva stavby žádný vliv, stavba je pouze 

jeho součástí. Důsledkem této konstrukce má být odpadnutí sporů při výstavbě, jejichž 

předmětem je určení, od kterého okamžiku lze na vznikající stavbu na cizím pozemku 

nahlížet jako na samostatnou nemovitost, protože cokoliv vznikne na pozemku v rámci 

práva stavby, je samozřejmě vlastnictvím stavebníka a v žádném okamžiku nemůže být 

součástí pozemku.
72

 Pokus o zhodnocení dopadů zavedení tohoto institutu do praxe 

bude obsažen v závěru této práce. 

 Za věci nemovité jsou podle navrhované úpravy považována i věcná práva 

k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením, tedy vedle 

práva stavby i ostatní věcná práva k věcem cizím (o nichž se však samostatně zmiňovat 

nebudu) a právo vlastnické, jež bude předmětem další kapitoly. 

                                                 

67
 §1236 NOZ 

68
 §1084 odst. 2 NOZ 

69
 §1235 odst. 2 NOZ 

70
 Dokument je dostupný na www: Viz internetový zdroj č. 6. 

71
§1231 odst. 1 NOZ  

72
 Mikeš, J. Právo stavby in J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór nad 

občanským zákoníkem. Beroun: Eva Rozkotová – IFEC, 2008, s. 280 
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3. Vlastnictví nemovitosti a jeho převod 

 

Jestliže lze pojem nemovitosti poměrně uspokojivě postihnout obecnou definicí, 

jak jsem se snažil v předchozí kapitole, není potom zatěžko popsat rozdíly, jež 

rekodifikace přinese. V případě práva vlastnického však narážíme na problém už při 

pokusu o jeho vymezení. 

Zákonné úpravy občanského práva přistupovaly k tomuto tématu v průběhu 

historie dost rozdílně, v této práci však nebudu pojednávat o období socialismu a s ním 

spojených druzích vlastnictví. Namístě je začít úpravou současnou: Platný občanský 

zákoník na pokus o obecnou definici v podstatě rezignuje a zaměřuje se na popis obsahu 

tohoto práva: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, 

užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“
73

 Toto ustanovení představuje 

pouze demonstrativní výčet jednotlivých oprávnění vlastníka a v případě snahy o 

obecnější vymezení tohoto pojmu výklad
74

 odkazuje na komentář k obecnému 

občanskému zákoníku: „Mluvíme totiž o právním stavu vlastnictví, jestliže byly splněny 

určité podmínky vzniku a dosud nebyly dány podmínky zániku.“
75

 Tento zákon však 

vycházel z jiného vymezení vlastnického práva,
76

 ke kterému se obloukem připravovaná 

úprava navrací. 

Nový občanský zákoník tak na rozdíl od současné úpravy vymezuje předmět 

vlastnictví: „Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho 

vlastnictvím.“
77

 A co se týče jeho obsahu, zdánlivě taxativní výčet jednotlivých 

vlastnických oprávnění nahrazuje obecným právem vlastníka se svým vlastnictvím 

v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.
78

 Oproti 

současnému stavu je v novém občanském zákoníku ustanovením věnovaným 

vlastnickému právu předřazena úprava držby jakožto institutu obecnějšího.  

                                                 

73
 §123 OZ 

74
 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. op. cit. sub 14, str. 679 

75
 Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi Díl II. § 285-530, reprint, Praha, CODEX 

Bohemia, s.r.o., 1998, str. 198 
76

 Zejména připouštěl oproti současné úpravě vlastnictví nehmotných věcí (vychází z jiné definice věci 

v právním smyslu – §285 OZO), což však nebylo přejato ani do osnovy občanského zákoníku z roku 

1937. 
77

 §1004 NOZ 
78

 §1005 věta první NOZ 
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Abychom nezabředli hluboko do teoretických koncepcí a akademických sporů, 

uvedu k tomuto pouze, že mezi kritiky současné koncepce vlastnictví patří především 

hlavní tvůrce nové úpravy prof. Eliáš, který, konzistentně s jeho názory popsanými 

v důvodové zprávě k novému zákoníku, v koncepci vlastnictví vidí pozůstatky vlivů 

sovětské legislativy, jež ovlivnila původní znění §130
79

 občanského zákoníku o 

osobním vlastnictví, jež byl generalizován v souladu s ústavně zajištěnou rovností všech 

vlastnických práv do současného §123
80

 v rámci velké novelizace občanského zákoníku 

zákonem č. 509/1991 Sb. Názorům prof. Eliáše povětšinou oponuje JUDr. Spáčil, jež 

poukazuje zejména na jednak poměrně malý význam obecných definic pojmů jako 

vlastnictví pro praxi, jednak na funkčnost předmětného ustanovení a jednak na jeho 

zažitost, kdy změny v tak zásadních otázkách by měly přicházet, jen je-li to pro účely 

praxe významně prospěšné a nezbytné.
81

 

 

3.1 Katastr nemovitostí 

 

 Než se budu věnovat podrobněji převodu vlastnického práva, je záhodno krátce 

shrnout historický vývoj veřejné evidence nemovitostí a zmínit změny, kterými nová 

úprava zasahuje základní principy ovládající fungování a obsah katastru nemovitostí, 

který tuto evidenci dnes vede. Tyto zásady jsou dnes roztroušeny do několika předpisů, 

nový občanský zákoník však nejdůležitější z nich obsahuje a řadí je hned na úvod 

kapitoly věnované věcným právům, proto se zaměřím nejprve na ně. 

 Za existence samostatného Československa a posléze České republiky došlo 

několikrát k poměrně radikálním změnám v evidenci nemovitostí a práv k nim, což 

bylo, a dodnes je, zdrojem mnohých komplikací. Původní úpravu představoval 

recipovaný obecný zákon knihovní,
82

 který zaváděl pozemkové knihy vedené okresními 

                                                 

79
 §130 odst. 1 ObčZ v původním znění: „Vlastník má právo užívat věc pro potřebu svou, své rodiny a 

domácnosti; má právo na užitky a přírůstky věci, jakož i právo převést ji na jiného. Není-li to v rozporu se 

zájmy společnosti, může vlastník věc přenechat k užívání jinému anebo s ní nakládat i jinak.“ 
80

 K tomu podrobně Eliáš, K. Vlastnické právo. Paradigmata českého pojetí pod zkušebním kamenem 

kontinentální právní kultury. Právní Rozhledy 2005/13-24. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 807 a n.   
81

 Spáčil, J. Současné problémy vlastnického práva. Právní Rozhledy 2006/1-12. Praha: C. H. Beck, 2006. 

s. 65 a n. (Polemika JUDr. Spáčila se v tomto případě dotýká i nehmotných věcí a jejich vlastnictví, což 

nová úprava zavádí.) 
82

 Zákon č. 95/1871 ř. z. 
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soudy, v nichž byly evidovány právní vztahy k nemovitostem. Evidence vlastnických a 

jiných vztahů k pozemkům a zejména jejich přesné výměry sloužily především 

daňovým účelům. Další vývoj v této oblasti přinesl katastrální zákon,
83

 podle něhož byl 

vytvořen pozemkový katastr jako první verze moderního katastrálního technického 

operátu, který byl veden katastrálními měřičskými úřady. Pozemkové knihy a 

pozemkový katastr byly vzájemně propojeny a koordinovány
84

 a dohromady se jednalo 

o na dlouho nejdokonalejší systém pro uchovávání veškerých potřebných údajů o 

nemovitostech, jenž zejména po roce 1989 nejen v případech restitucí prokázal svou 

užitečnost.  

 Tento systém byl zásadně narušen obdobím socialismu. První změnu zavedl 

občanský zákoník z roku 1950 tím, že zrušil dosavadní konstitutivnost zápisů 

vlastnických a jiných věcných práv do pozemkových knih,
85

 rozhodující okamžik pro 

nabytí práva představoval nově moment uzavření smlouvy.
86

 Destrukce systému 

pokračovala tzv. štítkovací akcí v polovině 50. let, jež měla za účel co nejrychleji zjistit, 

jak jsou pozemky skutečně využívány, přičemž vlastnická a jiná práva ustoupila do 

pozadí. Destabilizace evidence práv k nemovitostem byla završena vládním usnesením 

z roku 1956 zakládající Jednotnou evidenci půdy,
87

 kdy stát nadále evidoval pozemky 

pouze podle skutečného užívání. Význam pozemkových knih se ztrátou konstitutivnosti 

zápisů a obecnou marginalizací osobně vlastnických vztahů upadal, aby k 1. 4. 1964
88

 

byly zápisy zcela zastaveny. Pozemkový katastr nebyl od 2. světové války řádně 

aktualizován a po dlouhém období agonie byl zrušen zákonem o geodézii a kartografii
89

 

v roce 1971.  

                                                 

83
 Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení 

84
 Viz §42 odst. 1 zákona č. 177/1927 Sb.: „ Pozemkový katastr s jedné strany a desky zemské, knihy 

pozemkové, knihy železniční, horní a oficiální soupis památek s druhé strany dlužno udržovati ve stálém 

vzájemném souladu.“  
85

 Viz §111 odst. 1 SOZ: „Vlastnictví k věcem jednotlivě určeným převádí se už samou smlouvou, není-li 

umluveno jinak anebo nevyplývá-li nic jiného ze zvláštních předpisů.“ 
86

 Konsenzuální princip nabývání vlastnického práva k nemovitostem původně prosazovali i tvůrci NOZ, 

důvodem bylo zejména urychlení celého procesu odstraněním jednak nežádoucí prodlevy mezi závazkově 

právními a věcně právními účinky smlouvy o převodu nemovitostí a jednak nutnosti vázat finanční 

prostředky po poměrně dlouhou dobu například v advokátní či notářské úschově bez možnosti dispozice 

s nimi. Jako příklad fungování tohoto principu uváděli tvůrci zejména právní řády Francie či Polska, u nás 

se však tento návrh i díky negativní zkušenosti s ním z období socialismu neprosadil a tato problematika 

byla tudíž převzata do NOZ beze změny. 
87

 Vládní usnesení č. 192/1956 Sb. 
88

 K tomuto datu nabyl účinnosti nový zákon č. 22/1964 o evidenci nemovitostí. 
89

 Zákon č. 46/1971 Sb. 
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Následujícím stupněm vývoje byla úprava dle zákona o evidenci nemovitostí
90

 

z roku 1964. Evidence nemovitostí, vedená orgány geodezie a kartografie, měla 

zahrnovat veškeré informace o nemovitostech, tedy jak technické údaje, tak i vlastnické 

a užívací vztahy a navázat tím na Jednotnou evidenci půdy, kterážto měla být postupně 

zejména na základě původních pozemkových knih doplňována. Absence jakéhokoli 

přehledu o vlastnických vztazích soukromých osob k nemovitostem byla totiž i v rámci 

socialistického centrálně plánovaného hospodářství shledána neúnosnou. Nová úprava 

potvrdila odmítnutí intabulačního principu zápisů práv k nemovitostem,
91

 spolehlivost a 

důvěryhodnost nové evidence byla tudíž limitována a zapsaný stav se často rozcházel se 

stavem skutečným. Nedostatky evidence nemovitostí byly velmi brzy v praxi zjevné, 

projev snah o jejich odstranění představovala například tzv. identifikace parcel,
92

 až do 

roku 1992 však ke koncepční změně nedošlo. 

Po roce 1989 bylo zcela zřejmé, že stávající systém evidence nemovitostí je 

naprosto nevyhovující a chaotický. Vznikly proto nové zákony, jež měly do této 

problematiky vnést především pořádek. Byly jimi zákon o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, zákon o katastru nemovitostí České republiky a 

zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech.
93

 Tyto zákony se vracely 

k principům aplikovaným v dřívějších pozemkových knihách a bude o nich podrobněji 

pojednáno dále v souvislosti s jejich změnami, jak je zamýšlí nová úprava.  

Od roku 1993 také probíhá postupná digitalizace katastru nemovitostí.
94

 V roce 

1999 byl dokončen převod písemné části, tedy seznam zápisů práv 

                                                 

90
 zákon č. 22/1964 Sb. 

91
 Na základě současně vzniklého občanského zákoníku však došlo ke změně v tom smyslu, že účinnost 

smluv o převodu nemovitostí již nenastávala okamžikem podpisu, ale registrací smlouvy u státního 

notářství, viz §134 odst. 2 ObčZ v původním znění: „Ke smlouvě o převod nemovitostí je třeba její 

registrace státním notářstvím. Vlastnictví přechází registrací smlouvy.“ Toto se však týkalo pouze 

nabývání do soukromého či osobního vlastnictví, socialistické vlastnictví se i nadále nabývalo již 

uzavřením smlouvy.  
92

 Týkala se pozemků sloučených do větších celků, kdy porovnávala stav podle evidence nemovitostí se 

stavem podle dřívějšího pozemkového katastru a pozemkových knih, aby byl uchován alespoň základní 

přehled o vlastnických vztazích k zemědělským a lesním pozemkům, jejichž hranice v terénu 

neexistovaly. 
93

 Zákon č. 265/1992 Sb., zákon č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) a zákon č. 359/1992 Sb. 
94

Na základě vládního usnesení č. 312/1993, které se týkalo jak evidence právních vztahů, tak i 

katastrálních map.  
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k nemovitostem, digitalizace katastrálních map však pro svou finanční i časovou 

náročnost stále probíhá.
95

 

 

3.2 Zásady ovládající katastr nemovitostí 

3.2.1. Zásada materiální publicity 

 

 Materiální publicita je klíčovým prvkem fungování katastru nemovitostí. Tato 

zásada je podle nyní platné úpravy vyjádřena takto: „Ten, kdo vychází ze zápisu v 

katastru učiněném 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.“
96

 Princip materiální publicity má primárně zajišťovat právní jistotu ve 

vztazích k nemovitostem. V čisté podobě tato zásada znamená, že v případě rozporu 

mezi stavem skutečným a zapsaným je právem chráněn pouze stav zapsaný v katastru 

nemovitostí
97

 s tím, že zapsaného stavu se nemohl dovolávat ten, kdo o rozporu věděl. 

Takto byla formulována v obecném zákonu knihovním
98

 a počítal s ní jak obecný 

zákoník občanský, tak i návrh zákoníku z roku 1937. V období socialismu byla tato 

zásada narušena a následky stále přetrvávají. Sice již byla novelou občanského 

zákoníku
99

 obnovena konstitutivnost
100

 zápisů práv do katastru nemovitostí, zapsaný 

vlastník však stále nemá úplnou právní jistotu, že jeho právo nemůže být zpochybněno, 

jelikož současná úprava mu přiznává pouze dobrou víru,
101

 že je-li jeho právo zapsáno, 

je on vlastníkem. V případě koupě nemovitosti tedy nemůže nabyvatel úspěšně čelit 

vlastnické žalobě skutečného, byť nezapsaného, vlastníka nemovitosti s výjimkou 

                                                 

95
 K 31. 8. 2011 bylo převedeno do digitální podoby 56,9% katastrálních území. Viz: Internetový zdroj č. 

17.  
96

 §11 KatZáp 
97

 Při zmínkách o veřejném seznamu práv k nemovitostem budu tento seznam označovat vždy „katastr 

nemovitostí“, jak je tomu podle platné právní úpravy, přestože v průběhu historie byl označován i jinak 

(výjimkou budiž doslovná citace historických právních předpisů) a úprava NOZ je obecná a týká se i 

jiných veřejných seznamů (patenty, průmyslové vzory, zástavy). 
98

 Zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách 
99

 Zákon č. 264/1992 Sb., který odstranil nutnost registrace smlouvy o převodu nemovitostí Státním 

notářstvím a zavedl dnes platný princip účinnosti smlouvy vkladem práva do katastru nemovitostí. 
100

 Viz výše o opuštění intabulačního principu při převodu věcných práv k nemovitostem. 
101

 Viz op. cit. sub 96 
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případů, kdy buď převodce, či posléze nabyvatel splnil podmínky vydržení vlastnického 

práva a stal se vlastníkem bez ohledu na nesoulad skutečného a zapsaného stavu. 

 Úprava v připravovaném NOZ princip materiální publicity posiluje v duchu 

odkazu knihovního zákona a definuje jej takto: „Je-li do veřejného seznamu zapsáno 

právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje.“
102

 a „Je-li právo k věci 

zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným 

právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že 

neexistuje.“
103

 Těmito ustanoveními má být dosaženo potřebné právní jistoty, jelikož 

zapsaný vlastník bude tímto chráněn proti nárokům kohokoli jiného a nenastanou 

případy vlastnických sporů, založených na zpochybňování platnosti převodu 

nemovitosti, který proběhl i před několika desítkami let. Tuto poměrně přísnou 

formulaci, vycházející i ze zásady vigilantibus iura scripta sunt,
104

 upřesňují následující 

ustanovení NOZ. Jednak je chráněna dobrá víra toho, kdo v případě rozporu mezi 

skutečným a zapsaným stavem nabyl úplatně nemovitost od zapsaného vlastníka
105

 tím, 

že nemusí v tomto případě nemovitost vydržet, jak je tomu dnes. Jednak se osoba 

dotčená zápisem v katastru nemovitostí provedeným ve prospěch jiného může domáhat 

jeho výmazu, přičemž na její žádost katastrální úřad zapíše poznámku o spornosti 

předmětného práva. Pokud následně toto právo není do dvou měsíců od doručení 

žádosti o zapsání poznámky uplatněno u soudu, tato se vymaže.
106

 Pokud žadatel 

úspěšně uplatní své právo u soudu v subjektivní lhůtě 1 měsíc
107

 ode dne, kdy se o 

provedení rozporovaného zápisu dověděl, případně v objektivní lhůtě 3 roky
108

 ode dne 

provedení tohoto zápisu, poznámka spornosti má účinky vůči osobě, jíž sporný zápis 

svědčí i vůči jejím právním nástupcům. Po uplynutí těchto lhůt se lze proti 

provedenému zápisu bránit pouze prokázáním nedostatku dobré víry tomu, v jehož 

prospěch byl zápis proveden.   

                                                 

102
 §974 odst. 1 věta první NOZ 

103
 §974 odst. 2 NOZ 

104
„ Bdělým náležejí práva.“ 

105
 Viz §978 odst. 1 NOZ: „Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním  

stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v  

dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.  Dobrá víra se  

posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo;  vzniká-li však věcné právo až  

zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.“ 
106

 §980 odst. 1 NOZ 
107

 §980 odst. 2 NOZ 
108

 §980 odst. 3 NOZ 
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 Nejistota ve vlastnických vztazích k nemovitostem je odbornou veřejností již 

dlouho vnímána jako jeden z nejpalčivějších problémů současného soukromého práva. 

Po období socialismu, kdy vlastnické vztahy ustoupily do pozadí, se projevil tento 

problém naplno po roce 1989. Po chaotické a nedostatečné evidenci přetrvávají stále 

některé konstrukce zavedené socialistickými zákony, a přestože mnoho problémů již 

bylo vyřešeno, jádrem nejen akademických sporů, ale i kritiky odborné i laické 

veřejnosti, zůstává právě princip materiální publicity, respektive míra jeho uplatňování. 

Na straně jedné stojí ústavní ochrana vlastnictví,
109

 stranu druhou pak představuje 

ochrana dobré víry nabyvatele a zejména zmiňovaná právní jistota. Argumenty proti 

aplikaci zásady materiální publicity v její čisté podobě shrnuje kupříkladu JUDr. Flegel, 

který takové pojetí považuje za příliš radikální a tvrdí, že vzhledem k naší historii, 

s relativně nedávným několikerým násilným vyvlastňováním, nelze materiální publicitu 

aplikovat absolutně. Takové chápání tohoto principu představuje dle jeho názoru 

nepřípustný zásah do vlastnického práva skutečného vlastníka i vzhledem k 

jeho nepromlčitelnosti.
110

 O neutěšenosti současné úpravy však panuje vesměs shoda, 

jak potvrzuje kupříkladu JUDr. Spáčil, který zdůrazňuje nezbytnost posílení právní 

jistoty vlastníků nemovitostí a za tímto účelem navrhuje mimo jiné znovuzavedení 

sepisování smluv o jejich převodu výlučně notáři,
111

 což i prof. Eliáš
112

 považoval za 

jedno z možných řešení této problematiky v novém občanském zákoníku. Tento názor 

má však zároveň i mnoho kritiků, kteří upozorňují na negativní zkušenost s tímto 

systémem v období let 1964 – 1992, kdy ani registrace smluv Státním notářstvím 

nepřinesla požadovanou jistotu, protože veřejná evidence nemovitostí byla doplňována 

pouze na základě ohlašovací povinnosti účastníků právního vztahu, ti však tuto 

povinnost často neplnili, přičemž sankce za její porušení, přestože byly stanoveny, 

nikdo neuplatňoval.
113

 Rovněž Ústavní soud se několikrát vyjádřil k této problematice 

                                                 

109
 Viz čl. 11 LZPS 

110
 Flegel, E. Jistota vlastnického práva aneb k diskuzi nad možnými změnami právní úpravy. Právní 

rozhledy 2006/1-12. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 146  
111

 Spáčil, J. Problémy vlastnické jistoty v České republice. Právní rozhledy 2005/1-12. Praha: C. H. 

Beck, 2006. s. 8. JUDr. Spáčil tu navrhuje mimo jiné i zkrácení lhůty pro vydržení vlastnického práva 

k nemovitostem. 
112

 Eliáš, K. K dosavadnímu stavu diskuse o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem. Právní 

Rozhledy 2005/13-24. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 744 
113

 Mikeš, J., Švestka, J. Úvaha nad převodem vlastnického práva k nemovitostem. Právní Rozhledy 

2005/1-12. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 389 a n.   
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kriticky.
114

 Výsledné a výše popsané řešení upravené v novém občanském zákoníku se 

dosti důrazně přiklání na stranu ochrany dobré víry nabyvatele, i když poskytuje 

alespoň zmíněné lhůty pro rozporování práva zapsaného v katastru nemovitostí.  

Nepochybuji o tom, že přestože je nová úprava bezesporu krokem správným 

směrem, otázka zní, jestli tento pomyslný krok není příliš radikální. Bude vznikat 

mnoho konfliktních situací a bezesporu se najdou jedinci, jejichž právní postavení se 

novou úpravou zhorší.  

3.2.2 Ostatní zásady 

 

 Ostatní zásady ovládající katastr nemovitostí zmíním stručněji, jelikož do nich 

nová úprava nezasáhne natolik výrazně.  

Princip priority, podle kterého se pořadí zápisů v katastru nemovitostí určuje 

podle doby, kdy katastrálnímu úřadu došel podklad pro provedení takového zápisu, sice 

formálně platí, nicméně ho oslabuje nedůsledná aplikace principu materiální publicity. 

Za současného stavu není zajištěna důsledná ochrana důvěry nejen v pravdivost 

zapsaného stavu, ale ani v jeho úplnost, jelikož navrhovatel nemůže mít jistotu, že 

neexistuje jiná relevantní právní skutečnost, svědčící jiné osobě, která pouze zatím 

nebyla zapsána, avšak má potenciál ovlivnit navrhovaný zápis. Tento nedostatek nový 

občanský zákoník v některých případech odstraňuje.
115

 Zásada priority v současné 

podobě,
116

 vychází do značné míry z obecného knihovního zákona, který je zároveň 

jedním ze zdrojů inspirace při tvorbě nového občanského zákoníku, potažmo nového 

                                                 

114
 Viz nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. II ÚS 349/03: „Ochrana, jež poskytuje nabyvateli 

dobrá víra, není takové intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitosti účinně uplatňovat své absolutní 

právo. Jinými slovy, pokud zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, má tato převahu nad 

katastrem. Katastr nemovitostí ČR není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s 

plnou důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané právem 

očekávají. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit 

očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí údaje, jež by 

bylo lze takto označit, jsou právní subjekty při jednání s důvěrou ve správnost zápisu vystaveny 

neodůvodněnému riziku, což považuje Ústavní soud za závažný problém.“ 
115

 Viz §1092 odst. 2 NOZ: „Převede-li strana vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu 

postupně několika osobám, stane se vlastníkem osoba, která je v dobré víře a jejíž vlastnické právo bylo 

do veřejného seznamu zapsáno jako první, a to i v případě, že její právo vzniklo později.“ 
116

 §12 odst. 2 KatZáp: „Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které 

návrh na zápis do katastru byl doručen příslušnému orgánu republiky.“ 
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katastrálního zákona, který by tuto zásadu měl posílit zavedením předpokladu 

pravdivosti a úplnosti zapsaného stavu.
117

 

 Zásada formální publicity, tedy že „každý je oprávněn nahlédnout do katastru 

nemovitostí a učinit si o právních vztazích opisy a výpisy,“
118

 upravující veřejnost 

katastru nedozná s přechodem na novou úpravu patrnějších změn, její omezení by se 

neslučovalo se smyslem evidence katastru nemovitostí a znamenalo by krok zpět, neboť 

podle dřívější právní úpravy musel žadatel při nahlížení do evidence nemovitostí podle 

zákona č. 22/1964 Sb. prokazovat oprávněný zájem.
119

 

 Zásada intabulační při vkladech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem byla podle vzoru knihovního zákona obnovena již novelou občanského 

zákoníku č. 264/1992 Sb., v současnosti se tedy vlastnické právo nabývá dnem podání 

návrhu na jeho vklad do katastru nemovitostí, bez ohledu na závazkově právní účinky 

smlouvy o jeho převodu a nová úprava
120

 tento princip zachová.
121

 

 Zásada dispoziční se týká zápisu smlouvou převáděných vlastnických práv. 

Podle ní může být řízení o povolení vkladu takového práva zahájeno výlučně na 

návrh.
122

 Nový zákoník se k této zásadě nevyjadřuje, nový katastrální zákon však do 

této oblasti pravděpodobně zasáhne, a to rozšířením případů, kdy se budou práva 

k nemovitostem zapisovat vkladem na úkor jejich zapisování formou záznamu či 

poznámky, důvod k těmto změnám je spatřován především v možnosti přezkumu 

rozhodnutí o povolení vkladu, kterážto možnost v případě záznamů a poznámek chybí. 

 Posledním principem, který bych rád zmínil, je princip legality. Jeho aplikace 

spočívá v ověřování náležitostí doručených žádostí o povolení vkladu práva. Předmětem 

zkoumání jsou jednak formální náležitosti právního úkonu, na jehož podkladě má být 

požadovaný zápis proveden, jednak způsobilost osob tohoto úkonu se účastnících a 

rovněž odůvodněnost navrhovaného vkladu obsahem předložených listin. Katastrální 

úřad také ověřuje, zda navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru. 

                                                 

117
 Tato myšlenka je obsažena v návrhu věcného záměru nového katastrálního zákona. 

118
 §13 KatZáp 

119
 Viz §9 odst. 1 zákona č. 22/1964 Sb.: „Kdo osvědčí oprávněný zájem, může, pokud tomu nebrání 

zájem společnosti, nahlížet do evidence nemovitostí a činit si z ní náčrty, opisy nebo výpisy.“ 
120

 Viz §1097 NOZ: „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, 

nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“ 
121

 Sjednocení věcně právních i závazkově právních účinků smlouvy o převodu nemovitostí se v nové 

úpravě neprosadilo, přestože tuto koncepci část tvůrců prosazovala (viz výše). 
122

 §2 odst. 1, §3 a §4 odst. 2 KatZáp 
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Tato zásada má zajišťovat, že údaje zveřejňované v katastru nemovitostí jsou pravdivé a 

v souladu s právními předpisy. Jako u většiny ostatních principů ovládajících katastr 

nemovitostí i tato zásada úzce souvisí s materiální publicitou, lze tudíž předpokládat, že 

s přestupem na režim nového občanského zákoníku, který princip materiální publicity 

významně posiluje, budou i na ověřování skutečností před jejich zapsáním do katastru 

kladeny vyšší nároky, což vyplývá i z níže zmíněné novely zákona o zápisech práv 

k nemovitostem.   

      

3.3 Převod vlastnického práva 

 

 Převádí-li se vlastnické právo k nemovitostem na základě smlouvy, děje se tak 

za součinnosti převodce, nabyvatele a katastrálního úřadu a svého uplatnění dojdou 

všechny výše zmíněné zásady. Nezbytnou podmínkou pro platnost jeho převodu je jeho 

zápis do katastru nemovitostí. V tomto případě se zápis vlastnického práva provádí 

formou vkladu na základě pravomocného rozhodnutí v řízení o jeho povolení. Řízení 

probíhá podle zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a 

na otázky tam neupravené se aplikují obecné předpisy správního práva, tedy především 

správní řád.
123

 

První zásadou, jež se při převodu vlastnického práva projeví, je zásada 

dispoziční. Řízení o povolení vkladu se totiž zahajuje výlučně na písemný návrh.
124

 

Návrh musí splňovat zákonem požadované formální náležitosti, zejména označení 

katastrálního úřadu, kterému je určen, identifikační údaje účastníků řízení
125

 a označení 

práv, jež mají být do katastru zapsána.
126

 Příslušnost
127

 katastrálního úřadu se řídí 

polohou nemovitosti, stejně jako jeho působnost,
128

 a účastníky řízení jsou účastníci 

                                                 

123
 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád. Ustanovení §3 odst. 2 KatZáp bude níže zmíněnou novelou 

zrušeno. 
124

 §4 odst. 2 KatZáp 
125

 Viz §4 odst. 3 písm. b) KatZáp: „Návrh na zahájení řízení musí obsahovat jméno a příjmení, trvalý 

pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou 

účastníky řízení.“ 
126

 §4 odst. 3 KatZáp 
127

 Viz §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: „Místní příslušnost správního orgánu je 

určena v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází.“  
128

 viz příloha č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
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toho právního úkonu, jenž je podkladem pro požadovaný zápis do katastru.
129

 

V případech kdy se jednou smlouvou převádí nemovitosti nacházející se v obvodech 

územní působnosti více katastrálních úřadů, je třeba podat návrh na vklad u každého 

úřadu zvlášť.
130

 Současně s dispoziční zásadou se aktivuje i princip formální publicity, 

protože podle zákona o zápisech práv k nemovitostem je každý oprávněn nahlížet i do 

evidence doručených návrhů na vklad.
131

   

Další aplikovanou zásadou je zásada legality, kdy katastrální úřad zkoumá
132

 

každý doručený návrh, jak bylo popsáno výše, aby byla zjištěna pravdivost a 

oprávněnost skutečností, jež mají být zapsány. Dojde-li úřad k závěru, že předložené 

listiny splňují všechny požadované náležitosti a že navrhovaný zápis neodporuje stavu 

zápisů v katastru nemovitostí, rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva. Kladné 

rozhodnutí lze provést zápisem ve spisu a právní řád proti němu nepřipouští žádný 

opravný prostředek ani žalobu ve správním soudnictví.
133

 Pokud po přezkoumání 

žádosti úřad dojde k závěru, že navrhovaný zápis nelze provést, žádost zamítne. 

Rozhodnutí o zamítnutí vkladu má odlišnou právní povahu, jednak se doručuje všem 

účastníkům řízení a doručením nabývá právní moci, jednak je proti němu přípustný 

opravný prostředek, kterým je žaloba podle části V. občanského soudního řádu. 

V případech opravných prostředků proti rozhodnutím katastrálních úřadů o 

vkladech práv k nemovitostem byla judikatura dlouho nejednotná a zaujímala i 

protichůdná stanoviska.
134

 Situace se postupně ustálila až po reformě správního 

soudnictví a s ní související novele občanského soudního řádu,
135

 která zcela změnila 

jeho dosavadní V. část a podle které je nadále jediným uznávaným opravným 

prostředkem proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu žaloba k příslušnému krajskému 

soudu,
136

 podaná ve lhůtě dvou měsíců
137

 od doručení tohoto rozhodnutí. Možnost 

                                                 

129
 §4 odst. 1 KatZáp 

130
 §37 odst. 1 KatZáp 

131
 §2 odst. 3 věta druhá KatZáp 

132
 §5 odst. 1 KatZáp 

133
 §5 odst. 3 KatZáp 

134
 V některých judikátech se objevil i názor, že opravný prostředek lze podat i proti kladnému rozhodnutí 

o povolení vkladu (viz např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 7. 2006, sp. zn. 47 C 

5/2004), jednalo se ale o názor ojedinělý a Nejvyšší soud svými rozhodnutími potvrdil možnost 

opravného prostředku pouze proti zamítavému rozhodnutí (viz např. usnesení NS ze dne 31. 7. 2006, sp. 

zn. 30 Cdo 1720/2005). 
135

 Zákon č. 151/2002 Sb. 
136

 §249 odst. 2 OSŘ; místně příslušný je podle §250 odst. 2 téhož předpisu soud, v jehož obvodu je 

nemovitost. 
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autoremedury,
138

 kterou popisuje zákon o zápisech práv k nemovitostem v platném 

znění nelze využít, protože uvedené ustanovení bylo přechodnými ustanoveními zákona 

č. 151/2002 Sb.
139

 nepřímo novelizováno a opravným prostředkem je nadále rozuměna 

výhradně žaloba podle části V. občanského soudního řádu.
140

 

V souvislosti s rozhodnutím o povolení vkladu práva do katastru se uplatní i 

ostatní výše zmíněné principy: vznik nebo zánik práva podle zásady intabulační 

s účinky zpětně ke dni podání návrhu, princip priority i s výše zmíněnými nedostatky, 

které má řešit nový katastrální zákon a konečně i zásada materiální publicity. 

Jaké změny do této oblasti přináší nový občanský zákoník, zmiňuji výše u 

jednotlivých zásad, případně dále v následující podkapitole. Tato problematika je 

předmětem široké odborné diskuse, jejíž výsledky můžeme nyní pozorovat právě 

v rámci rekodifikace civilního práva. Prakticky od roku 1951 a uvedení tehdejšího 

občanského zákoníku do právního řádu panuje shoda, že úprava sekundárního nabývání 

práv k nemovitostem je nevyhovující. Po roce 1989 byla v této oblasti podniknuta řada 

kroků, majících za cíl zvýšení transparentnosti vztahů k nemovitostem a zvýšení 

ochrany jejích vlastníků, tyto snahy však narážely a stále narážejí na následky častých 

koncepčních změn evidence práv k nemovitostem, o kterých pojednávám výše. Co se 

týče intenzity uplatnění zásady materiální publicity, její co nejširší uplatnění jako jediný 

způsobu zajištění náležité ochrany dobré víry a právní jistoty nabyvatele práv k 

nemovitostem
141

 naráží podle některých názorů na ústavní překážky jako nepřípustný 

zásah do práv skutečného nezapsaného vlastníka.
142

  Nová úprava materiální publicitu 

výrazně posiluje, přesto poskytuje nezapsanému vlastníku určitou ochranu.
143

 

Značné komplikace v praxi způsobuje nežádoucí doba trvání řízení o povolení 

vkladu. Jedním negativním jevem jsou průtahy způsobené celkovou vytížeností 

                                                                                                                                               

137
 §247 odst. 1 OSŘ 

138
 Viz §5 odst. 4 věta třetí KatZáp: „Pokud podanému opravnému prostředku příslušný orgán republiky 

nevyhoví v plném rozsahu, rozhoduje o podaném opravném prostředku soud.“  
139

 Viz čl. XXV bod 1. zákona č. 151/2002 Sb.: „Ve věcech uvedených v § 244, v nichž zvláštní právní 

předpis svěřuje soudu rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů podle 

části páté hlavy třetí občanského soudního řádu ve znění účinném k 31. prosinci 2002, lze ode dne 

účinnosti tohoto zákona podat žalobu podle části páté tohoto zákona za podmínek jím stanovených.“  
140

 Toto pojetí je potvrzeno i judikaturou, a to zejména usnesením zvláštního (kompetenčního) senátu 

(zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů) ze dne 12. 2. 

2007, sp. zn. Konf 32/2006. 
141

 Mikeš, J., Švestka, op. cit. sub 113. s. 389 a n.   
142

  Eliáš, K. op. cit. sub 112. s. 742 a n.   
143

 §§974 a 978 - 980  NOZ 
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katastrálních úřadů, což se projevuje především ve velkých městech, kde se na povolení 

vkladu čeká běžně několik měsíců. Další problém představuje nejistota v situaci, kdy je 

návrh na vklad z jakéhokoli důvodu zamítnut. Katastrální úřad je v takovém případě 

povinen zároveň s doručením rozhodnutí odstranit na listu vlastnictví plombu,
144

 jež 

všechny 3. osoby upozorňuje na možnou změnu zapsaných údajů v katastru, čímž 

odpadá dosud zapsanému vlastníku překážka pro dispozice s nemovitostí. Po dobu 

následujících dvou měsíců však běží lhůta pro podání opravného prostředku, všechny 

případné dispozice zapsaného vlastníka, učiněné do okamžiku podání opravného 

prostředku a zaznamenání této skutečnosti na list vlastnictví, mohou tak být 

rozhodnutím soudu v opravném řízení zpětně znemožněny a zápisy o nich následně 

vymazány. Tuto 60 dní (v případě podání opravného prostředku delší – až do 

pravomocného rozhodnutí) trvající nejistotu se snaží řešit novela zákona o zápisech 

zkrácením lhůty pro podání opravného prostředku na 30 dní (viz níže). Mezi dalšími 

pokusy o zlepšení tohoto stavu vyniká, jako asi nejradikálnější, myšlenka, opakovaně 

vyjadřovaná prof. Eliášem, spojit znovu věcně právní a závazkově právní účinky 

převodu vlastnictví k nemovitosti do okamžiku vzniku smlouvy.
145

 Podporou pro 

reinkarnaci, i když modifikovanou, této koncepce je mu především takto fungující 

systém v právním řádu Francie či Itálie a užitečnost pro nabyvatele vlastnického práva, 

kdy vznik jeho práva není vázán na rozhodnutí správního orgánu, což mu umožňuje 

okamžitou dispozici s nabytou nemovitostí, včetně zejména jejího zatížení zástavním či 

jiným věcným právem.
146

 Proti tomuto pojetí se však zvedla v akademických kruzích 

tak silná vlna odporu,
147

 že jeho prosazení v rámci civilní rekodifikace zabránila.   

Často kritizovaným institutem je i úprava zápisu formou záznamu.
148

 Podklady 

pro provedení záznamu mají být katastrálnímu úřadu předloženy do 30 -ti dnů ode dne 

jejich vyhotovení či právní moci. Tuto povinnost mají vlastníci a jiní oprávnění u všech 

listin dokládajících změnu týkající se jejich nemovitostí,
149

 kromě těch, které jsou 

                                                 

144
 Viz §12 odst. 1 KatZáp: „Katastrální úřad vyznačí v katastru nejpozději následující pracovní den po 

doručení listiny, na jejímž podkladě se provádí zápis do katastru, že právní vztahy jsou dotčeny změnou.“ 
145

 Proto jím byly rozvíjeny i úvahy sepisování smluv výlučně notáři (viz výše). 
146

 Eliáš, K. Převod vlastnického práva k nemovitosti – řešení v kontinentálním právu a možnosti pro 

českou úpravu. Právní Rozhledy 2004/13-24. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 659 a n. 
147

 Argumenty viz výše v podkapitole věnované zásadě materiální publicity nebo podrobněji op. cit. sub 

113.    
148

 Skutečnosti zapisované formou záznamu definuje §7 odst. 1 KatZáp. 
149

§10 odst. 1 KatZ 
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katastrálnímu úřadu povinny zasílat přímo státní orgány, jež je vyhotovily.
150

 V praxi ji 

však i přes hrozící sankce často neplní a 30 -ti denní lhůtu nedodržují mnohdy ani státní 

orgány, což má za následek zkreslenost a neúplnost údajů zapsaných v katastru.
151

 

    

3.4 Legislativní novinky v oblasti katastru nemovitostí    

3.4.1 Novela zákona č. 265/1992 Sb. 

 

Problematika upravená zákonem o zápisech práv k nemovitostem dozná určitých 

změn od ledna 2012, kdy vstupuje v účinnost novela tohoto zákona, která mění mimo 

jiné výše zmiňované ustanovení o opravných prostředcích. Nadále bude již výslovně 

stanovena jako jediná možnost žaloba podle části V. občanského soudního řádu s tím, 

že lhůta pro její podání se zkrátí na jeden měsíc od doručení rozhodnutí.
152

 Další 

novinkou je vedle změn formálních náležitostí vyžadovaných pro návrhy na vklad, kdy 

tyto mají být nadále podávány výhradně na formulářích, které má specifikovat vyhláška 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, zejména tzv. poznámka spornosti. 

Tento institut se zavádí pro zajištění souladu s novým občanským zákoníkem, který 

obsahuje jeho obecnou úpravu, aplikovatelnou na všechny veřejné seznamy práv.
153

 

Tato novinka má podle důvodové zprávy především bránit šikanózním žalobám na 

určení vlastnického práva k nemovitostem či na neplatnost právních úkonů, jejichž 

jediným cílem je přerušení probíhajícího vkladového řízení. Podle novely se bude 

nadále taková žaloba, pokud byla podána dříve než návrh na vklad, posuzovat jako 

předběžná otázka vkladového řízení, které se nebude přerušovat, v případě jejího podání 

až po zahájení vkladového řízení bude i tak možno v řízení pokračovat, nezbytnou 

podmínkou však bude souhlas všech jeho účastníků.
154

 V případě, že bude po povolení 

                                                 

150
 §7 odst. 2 KatZáp 

151
 S tímto by se měl vypořádat nový katastrální zákon (viz níže). 

152
 Viz čl. I bod 6. novely: „Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníkům řízení. Proti 

tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu. Proti rozhodnutí o 

zamítnutí vkladu je přípustná žaloba podle části páté občanského soudního řádu, která musí být podána ve 

lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.“ 
153

 §980 NOZ 
154

 Viz §9a odst. 2 KatZáp ve znění novely: „Pokud je řízení zahájené podáním žaloby podle odstavce 1 

řízením o předběžné otázce v řízení o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu se nepřerušuje. Je-li 

poznámka spornosti zapsána v katastru až po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, řízení o 
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vkladu o žalobě rozhodnuto způsobem nesouladným se zapsaným vkladem, katastrální 

úřad vložené právo a všechny na něho navazující zápisy vymaže a oznámí tuto 

skutečnost všem dotčeným osobám.
155

 Za zmínku stojí ještě posílení principu legality 

v případě zápisu prováděného záznamem. V těchto případech novela katastrálním 

úřadům ukládá nově zkoumat, zda zapisovaná skutečnost navazuje na dosavadní zápisy 

v katastru.
156

 Tato změna má především zabránit tzv. duplicitním zápisům vlastnických 

práv, zapisovaných na základě i desítky let starých listin. V případě rozporu se stavem 

zápisů úřad odmítne zápis provést a držitel listiny se musí svého práva domáhat 

v soudním řízení. 

 

3.4.2 Nový katastrální zákon 

 

Změny, které přináší nový občanský zákoník do oblasti nemovitostí obecně, jsou 

natolik zásadní, že současné katastrální zákony budou muset být podrobeny výraznějším 

zásahům, než je výše popsaná novela. Nynější roztříštěná úprava má původ v dělbě 

pravomocí mezi federální vládu a jednotlivé národní rady v období československé 

federace. Přestože tento důvod již dávno pominul, oba zákony přes četné novelizace 

nadále existují vedle sebe. Vzhledem k významu a rozsahu novinek, které nový 

občanský zákoník zavádí a které byly popsány výše, ať již jde o samotnou definici 

nemovitosti, která se mění v souvislosti s obnovenou superficiální zásadou, či rozšíření 

výčtu skutečností, které mají být nadále do katastru zapisovány (jako příklad lze uvést 

právo stavby, nájemní či pachtovní vztahy atd.), bylo jednoznačně rozhodnuto, že 

synchronizace se bude řešit jedním novým katastrálním zákonem, který obsáhne 

veškerou problematiku dané oblasti. Nový zákon bude přímo vycházet z obecných 

zásad a principů úpravy věcných práv, zejména ze zásady materiální publicity tak, jak ji 

definuje nový občanský zákoník a jak byla popsána výše. Nová úprava má především 

                                                                                                                                               

povolení vkladu podle předchozí věty se nepřeruší jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni účastníci řízení 

o povolení vkladu. Pokud je podána žaloba podle odstavce 1 písm. a) a řízení o povolení vkladu se 

nepřeruší, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vychází z dosavadních zápisů v katastru. Pokud je 

podána žaloba podle odstavce 1 písm. b) a řízení o povolení vkladu se nepřeruší, katastrální úřad posoudí 

listinu v řízení o povolení vkladu podle hledisek uvedených v § 5 odst. 1.“ 
155

 §9a odst. 3 novelizovaného znění KatZáp 
156

 §8 odst. 1 novelizovaného znění KatZáp 
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zpřehlednit a zefektivnit systém zápisů práv do katastru,
157

v této oblasti lze tedy 

očekávat významné změny, naproti tomu aplikace katastrálního zákona nepředstavuje 

v praxi zdroj výraznějších komplikací, tato problematika bude tudíž zřejmě do nového 

zákona převzata bez větších zásahů.  

Zákon je zatím ve fázi návrhu věcného záměru,
158

 který byl vytvořen pracovními 

komisemi Legislativní rady vlády a vyplývá z něho, že tvůrci si jako priority stanovili 

zejména zajištění důsledné aplikace zásad, kterými se katastr nemovitostí řídí, jejichž 

současná legislativní podoba je často nevyhovující. Nová úprava má především zajistit 

náležitou jistotu v právních vztazích k nemovitostem a obnovit důvěryhodnost katastru 

na míru, které se těšil bývalý systém pozemkových knih a pozemkového katastru. 

                                                 

157
 Dnes upraveno v KatZáp. 

158
 Zpráva obsahující návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí byla zveřejněna dne 15. 11. 

2011 na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, viz: Internetový zdroj č. 

13. 
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4. Kupní smlouva 

 

 Kupní smlouva je nezbytnou součástí celého procesu prodeje nemovitostí a tak 

jako vlastnické právo, i ona prošla dlouhým historickým vývojem. Vlastnické právo lze 

smluvně převádět i například smlouvou směnnou či darovací, avšak klíčovým institutem 

pro jeho převod je právě smlouva kupní, její vývoj proto úzce souvisí se soudobou 

úpravou vlastnických vztahů. Samotný termín kupní smlouva vnesl do našeho právního 

řádu až střední občanský zákoník,
159

 platný od roku 1951, jelikož ABGB i 

prvorepublikový návrh civilního kodexu označovaly prodej věci za peníze jako smlouvu 

trhovou.
160

 O historii soukromého práva bylo již obšírně pojednáno výše, zmíním se na 

tomto místě proto jen stručně o klíčových momentech vývoje oblasti práva smluvního. 

 

4.1 Obecně o smluvním právu 

 

 Smluvní svoboda je jedním ze základních principů soukromého práva. Smlouva 

představuje nejčastější důvod vzniku závazkově právních vztahů, které samy o sobě 

jsou těžištěm občanského práva, a v civilních kodexech je jim obvykle věnováno 

nejvíce prostoru. V našem právním řádu nese úprava smluvního závazkového práva 

některé následky období socialismu. V období první republiky platilo na našem území 

stále ABGB, byla připravována rozsáhlá rekodifikace z něho v mnohém vycházející, a 

tato doba se nesla ve znamení rozkvětu smluvního práva i v souvislosti s rozvojem 

moderní občanské společnosti. Následně přišla první socialistická kodifikace 

občanského práva v rámci tzv. právnické dvouletky.
161

 Již z úvodních ustanovení části 

věnované závazkovému právu bylo zřejmé, jaké místo tyto vztahy mají v centrálně 

plánované ekonomice nadále zaujímat: „Závazky vznikají z provádění jednotného 

                                                 

159
 Viz §366 SOZ: „Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a 

kupující se zavazuje jej odebrat a zaplatit ujednanou cenu.“ 
160

 Viz §1053 ABGB: „Trhovou smlouvou se přenechává věc jinému za určitou sumu peněžitou. Náleží 

tak jako směna k právním důvodům nabytí vlastnictví. Nabývá se ho teprve odevzdáním předmětu koupě. 

Až do odevzdání podrží prodávající právo vlastnické.“ a §899 návrhu občanského zákoníku z roku 1937: 

„Dává-li se věc za peníze nebo přijme-li se slib takové výměny, vznikne smlouva trhová.“ 
161

 SOZ 
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hospodářského plánu, z právních úkonů, zejména ze smluv, dále ze způsobení škody, 

z bezdůvodného obohacení a z jiných v zákonech uvedených skutečností.“
162

 Tento 

zákon umožňoval i autoritativní změnu
163

 a zánik
164

 závazků úředním opatřením pro 

potřeby hospodářského plánování a tato ustanovení řadil dokonce do čela úpravy dané 

problematiky. Přinesl také do té doby nebývalou míru kogentních ustanovení, 

odporujících nezřídka smyslu soukromoprávní úpravy, jak ho chápal ABGB a ostatní 

vyspělé evropské právní řády. V tomto nastoleném trendu pokračoval i další občanský 

zákoník, tedy předpis č. 40/1964 Sb.,
165

 který platí dodnes. Rozsáhlé novelizace 90. let 

odstranily nejkřiklavější nedostatky, nicméně řada reliktů v našem platném právu stále 

přetrvává, příkladem budiž velmi široce pojaté ustanovení o absolutní neplatnosti 

právních úkonů,
166

 leckdy nadbytečné vyžadování písemné formy nebo četné případy 

prekluze práva.
167

 Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole této práce, asi největším 

nešvarem současné soukromoprávní úpravy je její dvojkolejnost, tedy překrývání se 

občanského a obchodního zákoníku, které je nejmarkantnější právě v oblasti 

závazkového práva. 

 Nový občanský zákoník na tyto nežádoucí jevy reaguje především důsledným 

respektováním autonomie vůle subjektů soukromoprávních vztahů, jež je, jak uvádí 

jeho důvodová zpráva, základním kamenem rozvoje soukromého života, a navrací 

dispozivity právní úpravy na úroveň obvyklou v právních řádech vyspělých států. Tento 

posun symbolizuje například výrazná liberalizace úpravy formy právních úkonů,
168

 

která závisí na vůli jeho subjektů, kdy písemná forma je ponechána jen pro nejnutnější 

případy, jako je převod vlastnického práva k nemovitosti. Další změnou v této 

                                                 

162
 §211 SOZ 

163
 Viz §251 SOZ: „Vyžadují-li toho potřeby hospodářského plánování, mohou orgány k tomu příslušné 

změnit závazky z právních poměrů důležitých pro splnění jednotného hospodářského plánu.“ 
164

 Viz §298 SOZ: „Vyžaduje-li toho potřeby hospodářského plánování, mohou orgány k tomu příslušné 

zrušit závazky z právních poměrů důležitých pro splnění jednotného hospodářského plánu.“ 
165

 Nadměrná kogentnost úpravy měla svůj základ už v úvodních obecných ustanoveních o 

občanskoprávních vztazích, jak vidno například z §2, který v původním znění postrádal třetí odstavec, 

definující dispozivitu občanského práva. 
166

 §§37 – 39 ObčZ  
167

 Např. §§504, 509, 608, 610, 626, 639, 649 a další ObčZ 
168

 Viz §551 NOZ: „Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě 

formy omezen ujednáním nebo zákonem.“ 
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souvislosti je zavedení preference principu relativní neplatnosti,
169

 kdy záleží, 

s minimem výjimek, na vůli poškozené strany, jestli se neplatnosti úkonu dovolá. 

 

4.2 Náležitosti a vznik kupní smlouvy 

4.2.1 Forma 

 

 Smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem kladou nejpřísnější 

nároky na jejich formální náležitosti a úprava tohoto typu kontraktů se vyznačuje silnou 

kogentností, typickou jinak spíše pro úpravu věcných práv. Základním požadavkem je 

obligatorní písemnost
170

 a podle současné úpravy musí být v těchto případech projevy 

vůle účastníků na jedné listině.
171

 Požadavek písemnosti se vztahuje na všechny 

podstatné náležitosti smlouvy, což znamená, že vůle jejích účastníků, která není 

zachycena v písemném znění smlouvy, je bez právního významu. Protože zdrojem 

podmínky písemnosti je zákon a ne ujednání smluvních stran, jeho nedodržení působí 

absolutní neplatnost
172

 smlouvy. Rozhodující skutečnost pro závaznost smlouvy 

představuje podpis převodce a nabyvatele, neboť, jak vyplývá z judikatury,
173

 i jeden 

chybějící podpis vylučuje dobrou víru nabyvatele, jenž se ujal držby nemovitosti, že se 

stal jejím vlastníkem. Za těchto okolností je nabyvatelova držba neoprávněná
174

 a 

nemůže tudíž dojít ke vzniku vlastnického práva ani jeho vydržením. 

 Nový občanský zákoník, vycházejíc ze změněné terminologie, vyžaduje 

písemnou formu pro každé právní jednání, „kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo 

k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.“
175

 

Výše zmíněná benevolentnost,
176

 projevující se jinak v otázkách formy smluvních 

                                                 

169
 Viz §578 odst. 2 NOZ: „Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se 

právní jednání za platné.“ 
170

 §46 odst. 1 ObčZ 
171

 §46 odst. 2 ObčZ 
172

 §40 ObčZ v kombinaci s §40a, který stanovuje relativní neplatnost smluv, jejichž písemná forma 

pramení z dohody účastníků. 
173

 Rozhodutí NS ze dne 27. 10. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1925/97 
174

 Není naplněn požadavek §130 odst. 1 věta první ObčZ: „Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem 

v dobré víře, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným.“ 
175

 §552 NOZ 
176

 Viz §551 NOZ: „Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě 

formy omezen ujednáním nebo zákonem.“ 
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závazků, zde tedy nepřipadá v úvahu. Nezbytnou podmínkou platnosti zůstávají i nadále 

podpisy jednajících
177

 na jedné listině.
178

 Vliv podpisu na možnost vydržení je i podle 

nového kodexu otázka judikatury, vydržet vlastnické právo může totiž pouze 

oprávněný
179

 nebo poctivý
180

 držitel a z definic těchto pojmů lze dospět k závěru, že 

judikatura se bude pravděpodobně ubírat stejným směrem.   

 Možnost písemného právního jednání elektronickými prostředky,
181

 včetně 

elektronického podpisu
182

 zůstává beze změn, z citovaných ustanovení byly pouze 

vypuštěny zmínky o telegrafu a dálnopisu, jež jsou nadále zahrnuty do obecného 

označení technické prostředky. 

 

4.2.2 Kupní cena   

 

 Kupní cena představuje jednu z podstatných náležitostí každé kupní smlouvy a 

vedle převzetí předmětu koupě je její zaplacení hlavní povinností kupujícího. Platný 

občanský zákoník pro její vymezení odkazuje na cenové předpisy a rozpor s nimi trestá 

relativní neplatností smlouvy.
183

 V případě, že se poškozená strana neplatnosti dovolá, 

je smlouva neplatná pouze v rozsahu, ve kterém odporuje cenovým předpisům platným 

v době koupě. Zákon o cenách výslovně stanovuje svou působnost na všechny smlouvy 

týkající se převodu vlastnického práva k nemovitostem
184

 a dohodu o kupní ceně 

                                                 

177
 Viz §553 odst. 1 NOZ: „K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis 

jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé.“ 
178

 Viz §553 odst. 2 NOZ: „Jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině při právním 

jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění 

nebo ruší.“ 
179

 Viz §985 NOZ: „Kdo drží na základě právního důvodu, anebo kdo se ujme držby svou mocí, aniž tím 

ruší cizí držbu nebo jiné právo, je oprávněným držitelem.“ 
180

 Viz §986 odst. 1 NOZ: „Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je 

poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, 

které mu nenáleží.“ 
181

 Viz §554 odst. 1 NOZ: „Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými 

nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.“ 
182

 Viz §554 odst. 3 NOZ: „Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném 

elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.“ a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu 
183

 Viz §589 ObčZ: „Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je 

smlouva neplatná podle §40a.“ 
184

 Viz §1 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon o cenách“): „Postup podle tohoto 

zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně 

užívacích práv k nemovitostem.“ 
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definuje jako „dohodu o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za 

podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.“
185

 Této podmínce nevyhovuje 

například určení ceny odkazem na znalecký posudek, který má teprve v budoucnu 

vzniknout a smlouva je tak pro nesplnění podstatné náležitosti neplatná v celém 

rozsahu.
186

 Cenovou regulaci podle tohoto předpisu provádí ústřední orgány státní 

správy, v tomto případě Ministerstvo financí, určením úředně stanovených cen, věcným 

nebo časovým usměrňováním cen, či zavedením cenového moratoria. Samotné 

oceňování nemovitostí pak probíhá podle zákona o oceňování majetku,
187

 který odlišuje 

oceňování staveb
188

 a pozemků,
189

 přičemž postup je dále upřesněn cenovou 

vyhláškou,
190

 podle níž jsou podkladem pro oceňování pozemků tzv. „cenové mapy“. 

Nejčastější metodou při oceňování nemovitostí vyšší hodnoty, využívaných často 

k podnikatelským účelům, jako různé kancelářské komplexy atp., je metoda 

výnosová,
191

 spočívající v určení návratnosti investice, tedy míry kapitalizace, na 

základě výnosů z ní plynoucích. 

 Nový občanský zákoník v otázce vymezení kupní ceny vychází ze současného 

zákona o cenách: „Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň 

způsob jejího určení.“
192

 Neodkazuje tedy výslovně na zvláštní předpisy, které se 

nicméně přesto uplatní podle principu subsidiarity obecné úpravy v civilním kodexu. 

Nový zákoník nepředpokládá jejich rušení a nebude je nahrazovat, budou tedy nadále 

existovat jako speciální úprava. Relativní neplatnost v případě rozporu s těmito předpisy 

zůstává pro tyto případy zachována.
193

 

                                                 

185
 §2 odst. 2 věta první zákona o cenách 

186
 Viz judikatura: Rozsudek NS ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1625/2002 

187
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (dále jen „zákon o oceňování 

majetku)  
188

 Viz §4 odst. 1 zákona o oceňování majetku: „Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její část (dále 

jen "stavba") se oceňuje nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací, 

jejichž použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška.“ 
189

 Viz §10 odst. 1 zákona o oceňování majetku: „Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry 

pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v 

cenové mapě, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další 

vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným způsobem 

oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška.“ 
190

 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. v aktuálním znění 
191

 §6 zákona o cenách  
192

 §2056 NOZ 
193

 Viz §569 NOZ: „Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního 

nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností 
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4.2.3 Uzavření smlouvy      

 

 Platný občanský zákoník řadí obecnou úpravu uzavírání smluv do úvodní 

obecné části,
194

 zatímco v novém kodexu je lze nalézt v úvodu čtvrté části,
195

 věnované 

relativním majetkovým právům.  Určité rozdíly v obou porovnávaných úpravách 

můžeme sledovat již v úvodním obecném ustanovení definujícím kupní smlouvu, kdy 

současná úprava
196

 vychází z pojetí středního občanského zákoníku, kdežto nový 

zákoník
197

 čerpá inspiraci ze zahraničí, zejména ze švýcarského civilního kodexu.  

 Jak již bylo zmíněno výše, platný občanský zákoník vymezuje proces uzavírání 

smluv ve své úvodní obecné části. Tato ustanovení byla do zákona inkorporována 

novelou zákonem č. 509/1991 Sb. jako projev unifikace úpravy dané problematiky 

podle Vídeňské úmluvy OSN o smlouvě o mezinárodní koupi zboží.
198

 Nezbytným 

předpokladem pro uzavření smlouvy je v první řadě návrh,
199

 učiněný jedné nebo více 

určitým osobám, jenž dostatečně určuje předmět smlouvy a vyjadřuje vůli oferenta být 

jím vázán. Další krok představuje přijetí nabídky
200

 protistranou, k němuž musí dojít 

včas podle lhůty určené oferentem a bez dodatků či výhrad, v kterémžto případě je 

považováno za novou nabídku. Okamžikem uzavření smlouvy
201

 je moment vzájemné 

shody vůle subjektů, tedy když se nabízející strana dozví o přijetí nabídky v celém jejím 

rozsahu. V případě smluv týkajících se nemovitostí je nezbytnou podmínkou výše 

popsaná písemnost projevů vůle. 

 Nový občanský zákoník přináší do tohoto procesu několik novinek. Vedle 

změněné terminologie, kdy návrh na uzavření smlouvy se nadále označuje jako nabídka, 

                                                                                                                                               

stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, 

rozpoznala-li by neplatnost včas.“ 
194

 §§43 – 51 ObčZ 
195

 §§1714 – 1777 NOZ 
196

 Viz §588 ObčZ: „Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu 

odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za prodávajícímu dohodnutou cenu.“ 
197

 Viz §2055 odst. 1 NOZ: „Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která 

je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a 

zaplatí prodávajícímu kupní cenu.“ 
198

 Ve Sbírce zákonů vyšla jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.   
199

 Návrh včetně možnosti jeho odvolání upravuje §43a ObčZ. 
200

 §43c ObčZ. 
201

 §44 ObčZ 
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je to zejména možnost učinit nabídku neurčitým osobám
202

 a stanovení vyvratitelné 

domněnky, že nabídkou je návrh učiněný v rámci podnikatelské činnosti kupříkladu 

vystavením zboží, přičemž zákon pro tento způsob stanovuje logické hranice.
203

 Nově je 

také výslovně upraveno, že smrtí nebo pozbytím svéprávnosti některé ze stran nabídka 

zásadně nezaniká,
204

 a relevantní novinkou je i možnost přijetí nabídky s dodatkem 

nebo s odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, v případě, že navrhovatel 

takové přijetí bez zbytečného odkladu neodmítne a nevyloučil takové přijetí předem.
205

 

Tato konstrukce lépe vystihuje koncept autonomie vůle, z kterého nový kodex vychází.  

 

4.3 Neplatnost smlouvy 

 

 Do stávající úpravy problematiky neplatnosti smlouvy zasahuje nový občanský 

zákoník poměrně výrazným způsobem. Cílem rekodifikace je vypořádat se 

s nadužíváním institutu absolutní neplatnosti ve prospěch neplatnosti relativní, jak jsem 

již naznačil výše. Současný občanský zákoník připouští dovolání se neplatnosti 

právního úkonu, ke kterému soud přihlíží jen na návrh, pouze v taxativně stanovených 

případech,
206

 nebo není-li učiněn ve formě, kterou určila dohoda účastníků a relativní 

neplatnost smlouvy zakládá i její rozpor s cenovými předpisy (viz výše). Ostatní vady 

právního úkonu jsou stíhány absolutní neplatností a soud k nim přihlíží z úřední 

povinnosti. Jedná se jednak o vady vůle, tedy není-li právní úkon učiněn „svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně,“
207

 jednak o případy, kdy předmětem právního úkonu je 

plnění nemožné.
208

 Dále jsou absolutně neplatné úkony učiněné osobou bez způsobilosti 

                                                 

202
 Viz §1722 odst. 1 NOZ: „Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje 

podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným 

přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.“ 
203

 Viz §1722 odst. 2 NOZ: „Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu 

učiněný při podnikatelské činnosti veřejnou reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou 

s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.“ 
204

 §1729 odst. 2 NOZ 
205

 §1730 odst. 3 NOZ 
206

 Viz §40a věta první ObčZ: „Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu podle ustanovení §49a, §140, 

§145 odst. 2 a 3, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, 

neplatnosti právního úkonu nedovolá.“ 
207

 §37 odst. 1 ObčZ 
208

 §37 odst. 2 ObčZ 
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k právním úkonům,
209

 případy, kdy právní úkon svým „účelem nebo obsahem odporuje 

zákonu nebo jej obchází, či se příčí dobrým mravům,“
210

 a od počátku neplatné jsou i 

úkony nesplňující zákonem požadovanou formu.
211

 

Na úpravě neplatnosti právních úkonů v nynějším občanském zákoníku se 

podepsala a stále podepisuje doba jeho vzniku. Původní znění obsahovalo pouze 

ustanovení o neplatnosti absolutní, což zcela korespondovalo se snahou státu o kontrolu 

soukromého života v období socialismu, institut neplatnosti relativní byl do občanského 

zákoníku inkorporován až pozdější novelou.
212

 Rekodifikace do určité míry přebírá 

současnou úpravu, zejména v pasážích týkajících se konvalidace, chyb v psaní a 

počtech, částečné neplatnosti, nemožnosti namítat neplatnost právního jednání tím, kdo 

tuto neplatnost způsobil, či náhrady škody způsobené neplatností,
213

 úhel pohledu na 

tuto problematiku se však mění, jak vidno z úvodního obecného ustanovení, podle 

kterého je na právní jednání třeba hledět spíše jako na platné, než jako na neplatné.
214

 

Z této koncepce vyplývá například možnost dodatečného zhojení nedostatku formy 

určené pro právní jednání dohodou stran či zákonem.
215

 Jako hlavní důvody neplatnosti 

zůstávají i nadále rozpor s dobrými mravy nebo zákonem, či počáteční nemožnost 

plnění, nová úprava však přináší modifikace v několika zásadních aspektech. Nadále 

zůstane zachována dichotomie absolutní a relativní neplatnosti, jako obecnější varianta 

je však zvolena neplatnost relativní, jejíž uplatnění již není omezeno na výslovně 

uvedené případy právního jednání, ale je zvoleno kritérium obecné,
216

 kterým je rozpor 

se zájmem určité osoby. Naopak případy, kdy právní jednání narušuje veřejný 

pořádek,
217

 jsou postiženy neplatností absolutní. Další výraznou změnu znamená i 

                                                 

209
 Viz §38 odst. 1 ObčZ: „Neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej učinil, nemá způsobilost 

k právním úkonům.“ a §38 odst. 2 ObčZ: „Rovněž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní 

poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou.“ 
210

 §39 ObčZ 
211

 §40 odst. 1 ObčZ 
212

 Zákon č. 131/1982 Sb. 
213

 §41a odst. 1, §37 odst. 3, §41, §40a věta druhá a §42 ObčZ a §567, §570, §568 a §571 NOZ 
214

 §566 NOZ 
215

 Viz §574 odst. 1 věta první NOZ: „Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo 

stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí.“  
216

 Viz §578 odst. 1 NOZ: „Je-li neplatnost právního jednání stanovena pouze na ochranu zájmu určité 

osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.“ 
217

 Viz §580 NOZ: „Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které zjevně odporuje 

dobrým mravům nebo které odporuje zákonu nebo jej obchází a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí 

i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.“ 
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nutnost dovolání se neplatnosti jednání, učiněného pod hrozbou násilí.
218

 Tvůrci v tomto 

případě vycházeli ze stěžejní zásady celého nového kodexu, kterou je ochrana 

autonomie vůle, a připouští proto existenci případů jednání z donucení, které však 

přesto může být ku prospěchu jednajícího, jenž by proto měl mít možnost volby, zda 

námitku neplatnosti uplatní.  

 

4.4 Odporovatelnost a relativní neúčinnost 

 

 Institut odporovatelnosti neboli relativní neúčinnosti podle nové úpravy má pro 

oblast nemovitostí velkou relevanci, protože jeho účelem je ochrana věřitele 

v případech, kdy se dlužník začne účelově zbavovat majetku, aby ztížil vymahatelnost 

věřitelovy pohledávky, a lze si představit řadu případů z praxe, kdy nemovitost 

představuje rozhodující část majetku dlužníka. První zmínku o odporovatelnosti úkonů 

lze vystopovat již v ABGB v ustanovení týkajícím se možnosti žádat nazpět dary.
219

 

Jako první tento institut komplexně upravil odpůrčí řád z roku 1884,
220

 význam pro 

úpravu současnou má však především prvorepublikový konkursní řád,
221

 jenž tuto 

problematiku upravil nejpodrobněji. Ve značně zjednodušené verzi na něho navázal 

občanský zákoník z roku 1950
222

 a zákoník současný, který odporovatelnosti věnuje 

pouhé jedno ustanovení.   

Na rozdíl od neplatnosti právních úkonů, která působí proti všem, odporovaný 

právní úkon ztrácí účinnost pouze vůči věřiteli, vůči třetím osobám zůstává dále platný. 

Zákon vymezuje, kterým úkonům dlužníka lze odporovat,
223

 přičemž z citovaného 

                                                 

218
 Viz §579 odst. 1 NOZ: „Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního 

násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním 

vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost 

právního jednání.“ 
219

 Viz §953 ABGB (účinný do roku 1884): „S týmž obmezením (952) mohou býti nazpět požadovány i 

takové dary, kterými byli kráceni věřitelé, kteří tu byli již v době, kdy dar byl učiněn. Na věřitele, jejichž 

pohledávky jsou novější než darování, se toto právo vztahuje jen tehdy, když lze obdarovaného usvědčiti, 

ze lstivého dorozumění.“ 
220

 Zákon č. 36/1884 ř. z. 
221

 Zákon č. 64/1931 Sb. z. n. 
222

 SOZ například stanovoval různé lhůty pro odporování úkonům dlužníka (§47 – 49 cit. zák.). 
223

 Viz §42a odst. 2 ObčZ: „Odporovat je možní právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech 

letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, 

kterými byli věřitelé dlužníka kráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami 

jemu blízkými (§116, 117), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, 
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ustanovení vyplývá, že rozhodujícím kritériem je, zda druhá strana úkonu věděla, že 

účelem předmětného úkonu dlužníka je zkrátit věřitele. Pokud je druhou stranou osoba 

blízká dlužníkovi, lze odporovat všem úkonům dlužníka, kromě těch, kdy osoba blízká 

jeho úmysl zkrátit věřitele ani při náležité pečlivosti nemohla poznat. Věřitel své 

oprávnění odporovat úkonu dlužníka uplatňuje prostřednictvím odpůrčí žaloby,
224

 jež 

musí být podána v prekluzivní lhůtě 3 roky od uskutečnění odporovaného úkonu. 

Odpůrčí žaloba je v podstatě žaloba na plnění, jelikož žalobce se domáhá vydání toho, o 

co se snížil dlužníkův majetek, a otázka neúčinnosti zkracovacího jednání dlužníka se 

posuzuje pouze jako předběžná. Nezbytným předpokladem pro uplatnění této žaloby je 

podle citovaného ustanovení exekuční titul z pohledávky věřitele za dlužníkem. Kladné 

rozhodnutí soudu o neúčinnosti právního úkonu, jímž dlužník poškodil věřitele, je 

posléze podkladem pro výkon rozhodnutí, kterým se postihuje to, o co se snížil majetek 

dlužníka odporovaným právním úkonem. Návrh na výkon rozhodnutí, případně na 

exekuci, míří tedy nejčastěji proti osobě, která byla druhým subjektem předmětného 

právního vztahu s dlužníkem.
225

 V případech, kdy tato osoba již dotyčným majetkem 

nedisponuje nebo jeho postižení je jinak ztíženo, nárokuje věřitel namísto určení 

neúčinnosti náhradu vůči tomu, kdo, jak praví zákon, měl z tohoto úkonu prospěch,
226

 

čímž je však míněna tatáž osoba. Jedná se o náhradu peněžitou, jež nepodléhá režimu 

náhrady škody a je omezena výší získaného prospěchu. 

Nový občanský zákoník, jako jeden z mnoha projevů diskontinuity právní 

terminologie, opouští pojem odporovatelnosti právních úkonů a vrací se k označení 

relativní neúčinnosti právních jednání, který užíval výše zmíněný konkursní řád z roku 

1931, z něhož nová úprava v mnohém vychází. Záměrem tvůrců v rámci rekodifikace 

bylo zejména tento institut upravit přesněji a podrobněji, než jak činí zákoník současný, 

rozsah možnosti uplatnění neúčinnosti však zůstává prakticky tentýž. Nově se rozlišuje 

mezi úplatným a bezúplatným jednáním dlužníka. Při jednání úplatném jsou stanoveny 

                                                                                                                                               

s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti 

nemohla poznat.“ 
224

 Definici a možnosti uplatnění této žaloby upravuje §42a odst. 1 ObčZ: „Věřitel se může domáhat, aby 

soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou 

vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho 

odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen.“ 
225

 Viz §42a odst. 3 ObčZ: „Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch 

byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.“ 
226

 §42a odst. 4 ObčZ 
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lhůty pro dovolání se neúčinnosti podobně jako v zákoníku z roku 1950, tedy pětiletá 

pro případy, kdy druhá strana o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele věděla, dvouletá pro 

případy, kdy o takovém úmyslu musela vědět,
227

 a roční, pokud dlužník uzavřel kupní 

nebo směnnou smlouvu a druhá strana musela v dlužníkově jednání poznat mrhání 

majetku, kterým je věřitel zkracován.
228 

Nynější úpravu zachovává nový zákoník 

v situaci, kdy druhou stranou je osoba blízká.
229

 V případě jednání bezúplatného se 

nový zákoník opět inspiruje kodexem z roku 1950
230

 a jeho úpravu přebírá v podstatě 

beze změn. Stanovuje tudíž, že neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka se 

lze dovolat, bez ohledu na úmysl dlužníka a vědomost druhé strany o možném krácení 

dlužníkova věřitele, tehdy, pokud k němu došlo v posledních dvou letech. Toto pravidlo 

však neplatí v případě plnění povinnosti uložené zákonem, obvyklých příležitostných 

darů, věnování učiněného v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel a plnění, kterým 

bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, která za neúčinná 

prohlášena být nemohou.
231

 Nový kodex přesněji vymezuje, vůči komu se lze 

neúčinnosti dovolat, přičemž výslovně zmiňuje dědice či právního nástupce přeměněné 

právnické osoby
232

 a obecně definuje další právní nástupce tímto postižitelné.
233

 Dále 

taktéž stanovuje, že kdo má povinnost plnit věřiteli, pokud byla vyslovena neúčinnost 

právního jednání, je v postavení nepoctivého držitele
234

 a některá další upřesnění. 

Pro účely této práce je důležité, že, přestože to současná úprava výslovně 

nezmiňuje, v praxi i v judikatuře se často objevují případy odporování právním úkonům 

týkajících se práv k nemovitostem, vzhledem k jejich majetkové hodnotě. Díky tomu, že 

účinky právního úkonu, tedy v našem případě zejména převod vlastnického práva, 

nastávají pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu zpětně ke 

                                                 

227
 §582 odst. 1 písm. a), b) NOZ 

228
 §582 odst. 2 NOZ 

229
 Viz §582 odst. 1 písm. c) NOZ: „Věřitel se může dovolat neúčinnosti právního jednání, kterým byl 

věřitel zkrácen a k němuž v posledních dvou letech došlo mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo 

které dlužník učinil ve prospěch takové osoby, ledaže druhé straně v době, kdy se právní jednání stalo, 

dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl a ani znám být nemusel.“ 
230

 §49 bod 1. SOZ 
231

 §583 NOZ 
232

 Viz §586 odst. 1 NOZ: „Neúčinnosti právního jednání se lze dovolat proti tomu, kdo s dlužníkem 

právně jednal, nebo kdo z právního jednání přímo nabyl prospěch, vůči jeho dědici nebo vůči tomu, kdo 

nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce. 
233

 §586 odst. 2 NOZ 
234

 Viz §587 odst. 2 NOZ: „Kdo je zavázán plnit, považuje se za nepoctivého držitele; jeho dědic nebo 

jiný všeobecný právní nástupce však jen tehdy, jestliže mu musely být známy okolnosti, pro něž by se 

věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání.“ 



 

 

43 

 

dni podání návrhu na vklad, počíná od tohoto dne běžet lhůta pro odporování. Pro 

nemovitosti zapsané v katastru nestanoví zákon žádné výjimky, mohou tedy být 

postiženy výkonem rozhodnutí. V situaci, kdy nabyvatel předmětné nemovitosti od 

dlužníka tuto dále zcizil, nárokuje věřitel na této osobě peněžitou náhradu, protože vůči 

věřiteli je neúčinný pouze úspěšně odporovaný právní úkon, případné následné úkony, 

týkající se dotyčné nemovitosti, zůstávají účinné. Nový zákoník zavádí v oblasti práv 

k věcem zapsaným ve veřejném seznamu, tedy i nemovitostí, novou alternativu 

postupu. Věřitel může po podání odpůrčí žaloby požádat katastrální úřad, aby do 

katastru na základě předložené žaloby a důkazu o jejím podání zapsal poznámku 

dovolání se neúčinnosti předmětného právního jednání dlužníka, jež se týká zapsané 

nemovitosti.
235

 V případě kladného soudního rozhodnutí o žalobě jsou pak vůči věřiteli 

neúčinná všechna jednání, ke kterým došlo po zapsání poznámky.
236

    

 

4.5 Odstoupení od smlouvy 

 

 Institut odstoupení od smlouvy je další problematikou, kterou je třeba 

v souvislosti s prodejem nemovitostí zmínit, protože právě v této oblasti vyvstávají 

v praxi časté komplikace a v judikatuře i v teorii se objevují protikladné názory. Podle 

platné právní úpravy lze od smlouvy odstoupit za podmínky, že to zákon výslovně 

dovoluje, nebo když si strany tuto možnost dohodly,
237

 a pokud není stanoveno nebo 

ujednáno jinak, odstoupením se smlouva od počátku
238

 ruší.
239

 Pro oblast nemovitostí je 

klíčová otázka, zda odstoupením od smlouvy zanikají pouze její obligačně právní 

účinky, či zda zároveň přechází vlastnické právo zpět na převodce a odstoupení má tak i 

účinky věcně právní. První pojetí se objevilo v judikatuře
240

 pražského Vrchního soudu, 

podle jehož právního názoru se odstoupením se smlouva od počátku ruší, její závazkově 

právní účinky tedy zanikají, vlastnické právo nicméně zůstává kupujícímu. Kupující 

musí pak písemně vyjádřit, že nemovitost vydává prodávajícímu a na základě tohoto 
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 §591 odst. 1 NOZ 

236
 §591 odst. 2 NOZ 

237
 §48 odst. 1 ObčZ 

238
 Nežádoucí dualitu v úpravě odstoupení od smlouvy zakládá odlišná úprava v obchodním zákoníku, 

§349 odst. 1 ObchZ. 
239

 §48 odst. 2 ObčZ 
240

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. 11 Cmo 165/96 
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aktu posléze jeden z účastníků zaniklého kontraktu vloží do katastru vlastnické právo 

svědčící prodávajícímu. V případě, že účinnost odstoupení od smlouvy je předmětem 

sporu mezi stranami a popsané řešení otázky vlastnictví nepřichází v úvahu, musí se 

prodávající domáhat zapsání vlastnického práva pro sebe pomocí určovací žaloby,
241

 

přičemž v řízení o ní se účinnost odstoupení posuzuje jako předběžná otázka. 

 Soudní praxe se však později od tohoto názoru odvrátila, když Nejvyšší soud 

ČR
242

 judikoval, že odstoupením od smlouvy zanikají i věcně právní účinky a 

vlastnictví tak současně přechází zpět na prodávajícího. Odůvodnění zakládá na 

argumentu, že zrušením smlouvy zaniká právní titul převodu vlastnického práva, a proto 

se bez dalšího obnovuje původní stav. Následně má kupující povinnost nemovitost 

vyklidit a v případě, že tak neučiní, domáhá se prodávající svého práva opět 

prostřednictvím určovací žaloby. Soud v takovémto případě, za předpokladu, že 

odstoupení od smlouvy shledá legálním, rozhodne ve prospěch prodávajícího, protože 

ten vlastnické právo znovu nabyl již samotným zrušením smlouvy. Podle názoru 

Nejvyššího soudu ČR by určovací žaloba podle pojetí Vrchního soudu nemohla být 

rozhodnuta ve prospěch prodávajícího, neboť vlastníkem by stále zůstával kupující. 

Stav zápisů v katastru nemovitostí se podle obou popsaných způsobů mění formou 

záznamu na základě pravomocného soudního rozhodnutí o žalobě, kterým bylo 

vlastnické právo přiznáno prodávajícímu. Samotný záznam má tudíž pouze deklaratorní 

účinky. 

 Druhé popsané pojetí, jež díky hierarchii tuzemských justičních orgánů 

převládlo v soudní praxi, je ostře kritizováno některými právními teoretiky,
243

 kteří 

zastávají názor odlišný. V tomto rozdílném pojetí autoři zdůrazňují dvoufázovost smluv 

o právech k nemovitostem, kdy novelou občanského zákoníku
244

 došlo ke striktnímu 

oddělení jejich závazkově právních a věcně právních účinků. A pokud na jedné straně 

uzavřením smlouvy vzniká pouze závazkový vztah mezi jejími stranami a vlastnické 

právo přechází až vkladem do katastru, je logické, aby zrušením smlouvy, ke kterému 

došlo v souladu s právem, zanikl obligační vztah, přičemž vlastnictví by se řídilo 

stavem zápisů v katastru. Tento postoj v podstatě vychází z výše popsaného judikátu 
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 §80 písm. c OSŘ 
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 Rozsudek NS ze dne 11. 3. 1998, sp. zn. 1 Odon 26/97  
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Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. op. cit. sub 14, s. 421 an. 
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 Zákon č. 264/1992 Sb. 
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pražského Vrchního soudu, nicméně liší se v otázce převodu vlastnického práva zpět na 

prodávajícího. Za situace, kdy o oprávněnosti odstoupení od smlouvy nepanuje mezi 

stranami shoda, není na místě žaloba určovací, protože cílem žalobce není rozhodnutí, 

že vlastnické právo svědčí jemu. Žalobní petit má znít na vyklizení nemovitosti 

kupujícím a zapsání vlastnického práva ve prospěch prodávajícího, neboť to je 

konečným záměrem žalobce a otázka určení vlastnictví se posuzuje jako předběžná. 

Pravomocným rozhodnutím soudu poté vznikne žalobci vlastnické právo, které je 

následně záznamem zapsáno do katastru nemovitostí. Výše zmínění autoři doporučují 

v případě nezbytnosti soudního řízení využít institutu předběžného opatření,
245

 kterým 

by soud žalovanému zakázal jakékoli dispozice s nemovitostí, které by mohly mít 

negativní vliv na právní postavení žalobce. 

 Jestliže platný občanský zákoník řadí odstoupení od smlouvy mezi úvodní 

obecná ustanovení, nový kodex tento institut zařazuje na počátek části věnované 

relativním majetkovým právům. Jeho legislativní zakotvení vychází v některých 

aspektech z platného obchodního zákoníku. Možnost odstoupení nadále musí 

umožňovat buď zákon, nebo smlouva,
246

 a i nadále se smlouvy odstoupením ruší od 

počátku.
247

 Odstoupení v případě podstatného porušení smlouvy, které obchodní 

zákoník připouští jen v některých případech prodlení dlužníka nebo věřitele, je 

konstruována obecněji.
248

 Jinak je obchodní úprava převzata v prakticky totožné 

podobě. Lze se domnívat, že výše popsané neshody plynoucí z aplikace současného 

zákoníku se pouhým přechodem na novou úpravu nevyřeší, jednak z důvodu zachování 

oddělení okamžiků uzavření smlouvy a vzniku a zániku vlastnického práva k 

nemovitostem, jednak proto, že z obchodního zákoníku nebylo převzato ustanovení, 

kterým v případě odstoupení účinky smlouvy zanikají ex nunc, a smlouvy se i nadále 

ruší od počátku. 
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 Viz §74 odst. 1 OSŘ: „Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li 

třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí 

byl ohrožen.“ 
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 §1977 NOZ 
247

 §1980 odst. 1 NOZ 
248

 Viz §1978 odst. 1 NOZ: „Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 

zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné 

není.“ 
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 Ještě problematičtější je otázka vlastnických vztahů a ochrany dobré víry při 

odstoupení od smlouvy o převodu nemovitostí v případě, kdy před odstoupením 

kupující nemovitost již převedl na další osobu. I v této situaci přetrvávají odlišná 

stanoviska analogicky k výše popsanému problému. Jeden názorový proud je 

reprezentován poměrně konzistentní judikaturou Nejvyššího soudu ČR,
249

 který i 

v těchto případech, kdy kupující vlastnické právo platně převedl na další osobu, 

důsledně trvá na tom, že v případě odstoupení původního prodávajícího, se bez dalšího 

obnovuje původní stav. Důsledkem tohoto pojetí je mimo jiné restaurace vlastnického 

práva původního prodávajícího a současně popření vlastnických titulů všech jeho 

právních nástupců. Nejvyšší soud tento postoj zakládá na argumentu, že vlastnické 

právo na druhého kupujícího nikdy nepřešlo, protože v okamžiku uzavření druhé kupní 

smlouvy zde existovala pro strany smlouvy původní možnost od této účinně odstoupit, a 

tento fakt vylučuje dobrou víru nabyvatele ze smlouvy pozdější.  

 Tento názor se setkává s rozsáhlou a poměrně bouřlivou kritikou ze strany 

některých právních teoretiků i řady představitelů právní praxe. Jádrem sporu je výklad 

§48 odst. 2 občanského zákoníku, přičemž tento druhý názorový proud sjednocuje 

judikatura Ústavního soudu, který opakovaně rozhodl, že odstoupením od smlouvy se 

platně převedené vlastnické právo převodce neobnovuje a tato teze platí i pro případy, 

kdy původní kupující předmětnou nemovitost
250

 v souladu s právem dále převedl. Pro 

tento výklad existuje několik zásadních argumentů. Prvním z nich je zájem na právní 

jistotě v soukromoprávních vztazích obecně. Právní názor Nejvyššího soudu totiž 

vyznívá v tom smyslu, že jakýkoli další nabyvatel si nemůže být jist, zda jeho 

vlastnické právo nebude jednáním jednoho z jeho dřívějších právních předchůdců 

zpochybněno. Tento způsob výkladu tak zakládá naprosto nepřípustnou možnost 

pozbytí vlastnického práva právního nástupce nabyvatele ze zrušené kupní smlouvy bez 

jakéhokoli přičinění, ba dokonce bez vědomí tohoto pozdějšího vlastníka. V této 

souvislosti literatura zmiňuje odlišný postup v případě absolutní neplatnosti, jež má ze 

zákona účinky erga omnes. Protože právní vztahy založené takovouto smlouvou nikdy 

nevznikly, vlastnické právo na nabyvatele z takové smlouvy nikdy nepřešlo a ten je 
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 Stanovisko NS ze dne 19. 4. 2006, sp. zn. Cpjn 201/2005  

250
 Odborná diskuse se dotýká všech věcí, tedy movitých i nemovitých, největším zdrojem rozporů jsou 

však právě nemovitosti, jednak z důvodu jejich obvykle vysoké finanční hodnoty a jednak z důvodu 

veřejnoprávního aspektu, kterým je evidence věcných práv k nim v katastru nemovitostí. 
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nemohl dále zcizit. Vzhledem k neomezené lhůtě, ve které soud může absolutní 

neplatnost prohlásit, uštědřuje i tato úprava hlubokou ránu právní jistotě (nejen) 

vlastníků nemovitostí. 

Dalším argument přestavuje ochrana dobré víry druhého kupujícího, který 

předmětnou nemovitost nabyl řádně a zákonným způsobem od vlastníka zapsaného 

v katastru nemovitostí. Podle zásady materiální publicity, jak je v současnosti v zákoně 

vyjádřena,
251

 je v dobré víře pokud vycházel ze stavu zápisů v katastru (provedeném po 

1. 1. 1993), jeho vlastnické právo by tudíž nemělo být zpochybněno zrušením kupní 

smlouvy mezi jeho právními předchůdci. Odstoupení od smlouvy má zásadně účinky 

pouze vůči stranám zrušené smlouvy, jiné právní vztahy jím tedy nemohou býti 

dotčeny.
252

 Vlastnické právo zůstává i nadále tomu z právních nástupců, kdo jej nabyl 

v dobré víře jako poslední mimo jiné i proto, že již v okamžiku uzavření kupní smlouvy 

tímto posledním nabyvatelem prodávající ze zrušené smlouvy vlastníkem nebyl. Strany 

zrušené smlouvy se mají vypořádat mezi sebou podle zásad o vydání bezdůvodného 

obohacení.
253

 

V případě soudního sporu na základě žaloby na určení vlastnického práva 

podané původním převodcem proti aktuálnímu vlastníkovi, jenž s ním nikdy v žádném 

právním vztahu nefiguroval, se stala terčem ostré kritiky i otázka důkazní povinnosti a 

důkazního břemene. Dobrou víru zapsaného vlastníka podle Nejvyššího soudu zakládá 

fakt, že nevěděl o skutečnosti, pro kterou by mohl vzdálenější právní předchůdce 

odstoupit od smlouvy, v opačném případě by pak jeho vlastnické právo nikdy nevzniklo 

a vlastníkem by byl stále dřívější převodce, z jehož popudu byla smlouva zrušena. 

Důkazní břemeno však tíží žalovaného, který je tak, dle názoru mnohých nelogicky, 

nucen prokázat, že o takové skutečnosti nevěděl,
254

 což je v rozporu se zásadou ochrany 

nabytých práv a s obvyklým chápáním principu dobré víry,
255

 která má být primárně 
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 §11 KatZáp 

252
 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. op. cit. sub 14, s. 424, nález Ústavního soudu ze 

dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl ÚS 78/06. 
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 §457 a §458 odst. 1 ObčZ 
254

 Podrobně se tomuto tématu věnuje JUDr. Spáčil, který takovéto zatížení žalovaného důkazním 

břemenem pokládá za odporující logice až absurdní, srov.: Spáčil, J. Odstoupení od smlouvy a vlastnické 

právo třetí osoby; opět polojasno? Právní rozhledy 1-12/2008, s. 329 an. 
255

 Vymezení pojmu dobré víry se věnuje například JUDr. Spáčil ve výkladu k §130 odst. 1 ObčZ, 

definujícím oprávněnou držbu, jejíž podmínkou je i dobrá víra objektivní, tedy přesvědčení držitele, že je 

„se zřetelem ke všem okolnostem“ vlastníkem. Z tohoto výkladu lze analogicky dovodit, že ten, kdo 

nabyl nemovitost zákonem stanoveným způsobem na základě platné kupní smlouvy od vlastníka 
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chráněna, a v tomto případě by naopak žalobce měl být povinen prokazovat, že 

žalovaný věděl o skutečnosti jeho dobrou víru vylučující.
256

   

Dalším důležitým aspektem, v kterém Ústavní soud a s ním konformní názor 

zastávající právníci shledávají nesoulad judikatury Nejvyššího soudu s právním řádem, 

je ústavní ochrana vlastnictví. Listina základních práv a svobod stanovuje, že všichni 

vlastníci si jsou ve svých právech rovni,
257

 pokud by se však odstoupením od smlouvy 

obnovovalo automaticky vlastnické právo prodávajícího ze zrušené smlouvy, zakládá to 

nerovnost hned z několika příčin. Ve vztahu k druhému subjektu zrušené smlouvy 

nerovnost spočívá ve faktu, že odstoupením se vlastnické právo převodce bez dalšího 

obnoví, zatímco kupující je nucen se vrácení jím poskytnutého plnění domáhat 

prostřednictvím soudu, pokud by prodávající tento prospěch nevydal dobrovolně.
258

 Ve 

vztahu ke všem dalším právním nástupcům je nerovnost spatřována v bezdůvodném 

upřednostnění chránit vlastnické právo původního prodávajícího na úkor toho, kdo 

nemovitost nabyl v dobré víře jako poslední a podle stavu zápisů v katastru nemovitostí 

je tedy vlastníkem.
259

 Tímto pojetím se de facto všichni vlastníci dostávají do 

podřadného postavení vůči jejich právním předchůdcům, což v kombinaci s 

ujednáním možnosti odstoupení od smlouvy odlišně od zákona vede k  neúnosně 

vysoké míře právní nejistoty, jež má potenciál výrazně negativně ovlivnit trh s 

nemovitostmi. 

Jedním z dalších momentů, nad kterými se kritika pozastavuje, je v judikátu 

vyjádřený názor, že vlastnické právo převodce se obnovuje ke dni uzavření kupní 

smlouvy, od níž bylo odstoupeno.
260

 Toto pojetí, jež je výsledkem výše zmíněného 

nedůsledného rozlišování obligačně právních a věcně právních účinků smlouvy o 

převodu vlastnického práva k nemovitostem, je velmi problematické, neboť za určitých 

okolností si lze představit spojení obou účinků do jednoho dne,
261

 v praxi nicméně mezi 

těmito dvěma momenty bývá často i dlouhá prodleva. Převodce by se tak odstoupením 

                                                                                                                                               

zapsaného v katastru nemovitostí, je v dobré víře. Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a 

kol. op. cit. sub 14, s. 738 an. 
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 Srov. Spáčil, J. op. cit. sub 254, s. 329 an. 
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 čl. 11 odst. 1 LZPS 
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 Mikeš, J., Švestka, J. Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro vlastnictví třetí 

osoby. Právní rozhledy 1-12/2007, s. 317. 
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 Pjajčíková, P. „Ne“ jednomu stanovisku Nejvyššího soudu. Právní rozhledy 13-24/2006, s. 828  
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 Mikeš, J., Švestka, J. op. cit. sub 258. 
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 Jednalo by se o případ, kdy by strany uzavřely kupní smlouvu a ještě ten den by jeden z účastníků 

podal návrh na vklad vlastnického práva do katastru. 
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od smlouvy stal vlastníkem k dřívějšímu okamžiku, než jeho vlastnické právo původně 

vzniklo a negativní důsledky tohoto stavu si lze snadno představit. 

Jaký posun do této problematiky vnese nový občanský zákoník lze předjímat 

s obtížemi, některé rozpory by však měly být odstraněny. Jak již bylo několikrát 

zmíněno, základní pravidla smluvního převodu vlastnického práva k nemovitostem, 

zejména jeho dvoufázovost, zůstávají zachována a ani úprava odstoupení od smlouvy se 

nedočká zásadních koncepčních proměn. Důležitou novinkou, jež by mohla nabourat 

argumentaci Nejvyššího soudu, je však nové pojetí institutu dobré víry. Ve vyspělých 

právních řádech kontinentální právní kultury je presumpce dobré víry tradiční 

konstrukcí, proto ji zavádí i nový občanský zákoník, když stanovuje vyvratitelnou 

domněnku, že ten kdo určitým způsobem právně jednal, jednal poctivě a v dobré víře.
262

 

Nový zákoník obecnou definici tohoto principu neobsahuje,
263

 nicméně na základě 

aplikační praxe je zřejmé, že se jedná o dobrou víru subjektivní.
264

 Z této konstrukce 

pak vyplývá, že dokazovat bude vždy třeba její nedostatek. V případě odstoupení od 

smlouvy tímto odpadne zapsanému vlastníkovi povinnost unést důkazní břemeno a 

právní předchůdce, z jehož popudu byla smlouva zrušena, bude nucen prokazovat, že 

zapsaný vlastník věděl o existenci okolností umožňujících odstoupení od dotyčné 

smlouvy. Ochrana zapsaného vlastníka bude zdůrazněna i posílením principu materiální 

publicity,
265

 podle kterého se předpokládá, že stav zápisů v katastru nemovitostí je 

pravdivý, pokud není prokázán opak. I kdyby Nejvyšší soud setrval na spojení věcně 

právních a závazkově právních účinků smlouvy a vlastnictví původního převodce by se 

mělo obnovit, neobstojí toto právo vůči vlastnickému právu zapsaného vlastníka, který 

ho v dobré víře nabyl úplatně od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.
266
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 §7 NOZ 
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 K tomu více srov. Balarin, J. Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského 

zákoníku. Bulletin advokacie 1-2/2011. Praha: Česká advokátní komora, 2011, s. 25 an. Tégl, P. K úpravě 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. op. cit. sub 14, s. 738 an., Tégl, P. op. cit. sub 

263, s. 42  
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 §974 odst. 2 NOZ 
266

 §978 odst. 1 NOZ; tato situace předpokládá vícenásobné zcizení nemovitosti, kdy zapsaný vlastník 

není v přímém smluvním vztahu ani s jednou stranou smlouvy, od níž bylo odstoupeno. 
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5. Přechod na novou úpravu a otázky související 

 

Podle slov jeho tvůrců má nový občanský zákoník tuzemské soukromé právo navrátit 

do rodiny vyspělých kontinentálních právních řádů, odkud bylo dvěma předchozími 

zákoníky vytrženo. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že při tvorbě ustanovení, jejichž 

účelem je přechod umožnit a pokud možno zjednodušit, budou inspiraci hledat jinde než 

v posledním civilním kodexu. Jako logický zdroj se ukázal občanský zákoník německý, 

neboť německá právní úprava je nám historicky blízká a navíc řeší mnoho otázek, se 

kterými se i náš nový kodex musí vypořádat. 

Obecné přechodné ustanovení původního znění současného zákoníku
267

 je 

podobně jako mnoho jiných oblastí tohoto zákona koncipováno zjednodušeně a nová 

úprava se problematice použitelnosti jejích ustanovení věnuje výrazně podrobněji a 

diferencovaněji. Vedle obecného zákazu retroaktivity
268

 zákon rozlišuje míru uplatnění 

zvlášť pro práva osobní, rodinná a věcná a zvlášť pro práva závazková. Pro první 

skupinu práv přebírá nový kodex tradiční ustanovení, jež obsahuje i současný zákoník, 

podle něhož se i na právní vztahy vzniklé před účinností nového zákona použije úprava 

nová s výjimkou jejich vzniku a práv a povinností z nich, existujících již datem její 

účinnosti.
269

 Toto pojetí je v rámci evropských právních řádů obvyklé, nebyl tedy důvod 

se od něho odchylovat. Naproti tomu pro oblast vztahů závazkových bylo přijato řešení 

odlišné, inspirované současným obchodním zákoníkem.
270

 Tyto poměry se tak až do 

svého zániku budou řídit nyní platným kodexem.
271

 V souladu s celkovým pojetím nové 

úpravy však byla posílena smluvní volnost subjektů obligačních vztahů, kterým je nově 

dovoleno se shodným projevem vůle podřídit právnímu režimu zákoníku nového.
272

 

Jako výraz důležitosti základních právních principů, včetně výše zmíněné presumpce 
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dobré víry, je zakotvena jejich použitelnost na veškeré právní vztahy, i když se tyto 

jinak novým zákoníkem neřídí.
273

 

Je nabíledni, že jedním z největších problémů v oblasti nemovitostí v souvislosti 

s přechodem na režim nového občanského zákoníku bylo a bude vypořádat se se 

znovuzavedením principu superficies solo cedit. Když byla tato zásada roku 1951 

opuštěna, komplikace nenastaly, dosavadním vlastníkům pozemků pouze vzniklo 

samostatné vlastnické právo ke stavbě na něm postavené. Obrácený postup lze takto 

přímočaře zvolit pouze v případech, kde je pozemek a stavba na něm postavená ve 

vlastnictví téže osoby. Zákon pro tyto situace stanoví, že stavba jako samostatná 

nemovitá věc ke dni účinností nového zákoníku zaniká a stává se součástí pozemku.
274

 

V případech, kdy vlastník pozemku není totožný s vlastníkem stavby, bylo nezbytné 

zvolit řešení odlišné, neboť jinak by se jednalo v podstatě o vyvlastnění,
275

 jež však 

nelze odůvodnit veřejným zájmem a jako takové je tedy nepřípustné. Tvůrci se za tímto 

účelem nechali inspirovat německým občanským zákoníkem, který se musel 

s podobnou situací vypořádat po sjednocení Německa, neboť bývalá NDR superficiální 

zásadu po vzoru zemí východního bloku neuznávala. Nový občanský zákoník tedy 

v přechodných ustanoveních určuje, že za těchto okolností zůstává stavba samostatnou 

nemovitou věcí, dokud se vlastníkem stavby nestane majitel pozemku nebo naopak. 

Jelikož toto splynutí je považováno za žádoucí, jsou oba vlastníci ze zákona omezeni 

vzájemným předkupním právem na dotyčné nemovitosti.
276

 Toto právo má povahu 

práva věcného, omezuje a opravňuje tedy všechny vlastníky pozemku i stavby až do 

doby, než je využito, načež se stavba stane součástí pozemku. Žádná ujednání stran 

nemohou toto právo omezit.
277

 Předkupní právo se může vztahovat i jen na část 

pozemku se stavbou, lze-li takovouto část od zbytku pozemku oddělit bez omezení 
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 Viz §3000 NOZ: „I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se 
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 Čl. 11 odst. 4 LZPS 
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možností jeho využití.
278

 Ty stavby, které se nacházejí na více pozemcích, se stanou 

součástí toho, na němž stojí většina stavby.
279

 Plocha okolních pozemků pod 

přesahujícími částmi stavby se připojí k pozemku, jehož je stavba součástí,
280

 za což 

vlastníkům dotčených nemovitostí přísluší náhrada.
281

 

Zákon upravuje i některé další okolnosti, za kterých se stavba stane součástí 

pozemku. Jedná se o situace, kdy je pozemek převáděn na třetí osobu, jež je v dobré 

víře, že stavba na pozemku je jeho součástí, stavba jako věc nemovitá tímto taktéž 

zanikne. Toto ustanovení je zaměřené na stavby nezapsané v katastru nemovitostí a ten, 

jehož vlastnické právo takto zaniklo, má nárok na náhradu ve výši ceny stavby vůči 

převodci pozemku.
282

 V přechodných ustanoveních bylo pamatováno i na případy dosud 

nevyjasněných vlastnických vztahů k nemovitostem, které jsou následkem častých 

změn ve způsobu jejich evidence v posledním století. Nový zákoník proto plnou 

účinnost principů ovládajících katastr nemovitostí,
283

 zejména materiální publicity, 

odkládá o rok proti účinnosti zákona,
284

 čímž všem vlastníkům poskytuje lhůtu pro 

odstranění nesrovnalostí, jež by později již napraveny být nemohly. 

Nový zákoník přináší samozřejmě mnoho dalších změn, ty, jež se týkají prodeje 

nemovitostí, jsem se snažil popisovat v jednotlivých kapitolách této práce. Na závěr 

pouze zmíním v souvislosti s široce pojatou problematikou odstoupení od smlouvy výše 

citované ustanovení §3000
285

 nové úpravy, díky němuž se presumpce dobré víry uplatní 

i vůči tomu, kdo nabyl před účinností nové úpravy nemovitost od zapsaného vlastníka, 

jehož právní předchůdce od smlouvy odstoupil, přestože se jinak tento smluvní vztah 

řídí zákoníkem současným. 

                                                 

278
 Viz §3026 odst. 2: „Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a 

požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke 

stavbě.“ 
279

 §3029 NOZ 
280

 Tyto přesahy se posoudí jako tzv. přestavek, viz §1080 odst. 1 NOZ: „Zasahuje-li trvalá stavba zřízená 

na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného 

přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.“ 
281

 Viz §1080 odst. 2 NOZ: „Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla 

zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku.“ 
282

 Viz §3028 odst. 2 NOZ: „Bylo-li vlastnické právo k pozemku zcizeno třetí osobě, která byla při nabytí 

vlastnického práva v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, přestane být stavba samostatnou věcí a 

stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. Kdo vlastnil stavbu, má vůči zciziteli právo na náhradu ve 

výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva; byla-li stavba zatížena zástavním právem, 

přechází zástavní právo na pohledávku na tuto náhradu.“ 
283

 §§974-980 NOZ 
284

 §3032 NOZ  
285

 Op. cit. sub 273. 
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Závěr 

 

 Vzhledem k množství novinek, které nový občanský zákoník přináší, se nyní 

jeví smělé předvídat dopady jeho vstupu v účinnost. S jednorázovým legislativním 

zásahem takovéhoto rozsahu nemá náš právní řád prakticky žádné zkušenosti, 

ekvivalentem by mohlo být jen zavedení ABGB v roce 1811, neboť ani poměrně 

radikální přestavba soukromého práva během tzv. právnické dvouletky nezahrnovala 

tolik novinek. Oba socialistické občanské zákoníky spolu se souvisejícími zákony se 

navíc pro svou zjednodušující povahu staly do jisté míry symbolem celkového úpadku 

naší právní kultury v tomto období. Novým kodexem se má naopak naše soukromé 

právo zařadit po bok vyspělých evropských právních řádů, důležitou otázkou však je, 

zda je na to tuzemské právní prostředí připravené. 

 V průběhu vypracovávání této práce jsem nabyl přesvědčení, že v mnou 

zkoumaných oblastech obsahuje nový kodex potenciálně problematická ustanovení, jež 

se mohou stát zdrojem komplikací při jejich praktické aplikaci. Dopad znovuzavedení 

superficiální zásady na současné vlastníky nemovitostí bude zřejmě pozvolný vzhledem 

k tomu, že ke splynutí budovy s pozemkem dojde pouze tam, kde mají obě nemovitosti 

totožného vlastníka a předkupní právo uzákoněné pro ostatní případy není časově nijak 

omezeno. Jiná situace nastane pravděpodobně ve stavebnictví, zejména v případech 

developerských projektů, realizovaných nezřídka na půdě ve veřejném vlastnictví. 

Právo stavby, jež je zákonem určeno za výlučný prostředek pro stavění na cizím 

pozemku a má dané situace usnadnit, se však do našeho právního řádu navrací po 

dlouhých padesáti letech. Lze si proto v této souvislosti představit, že tuzemskými 

investory a stavebními firmami bude vysoce ceněna jakákoli zkušenost s aplikací tohoto 

institutu. 

 Z témat, jež se týkají nemovitostí, se rekodifikace projeví pravděpodobně 

nejmarkantněji v režimu fungování katastru nemovitostí. V tomto případě nebude nová 

úprava nastupovat postupně, ale ovlivní okamžitě postavení všech vlastníků i dalších 

osob, jejichž práva k nemovitostem jsou v katastru evidována. Vedle rozšíření výčtu 

zapisovaných práv je největší změnou výrazně posílená materiální publicita. Plné 

uplatnění tohoto principu je sice odloženo o rok oproti účinnosti zákoníku, dopady jeho 
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aplikace mohu být přesto dosti závažné. Řada vlastníků, zejména z neznalosti nové 

právní úpravy, může být uvedena do nejistoty, což může zároveň v nejbližší 

budoucnosti vyústit v nárůst počtu vlastnických sporů. Jestli tato rizika budou vyvážena 

přínosy, spočívající především ve větší důvěryhodnosti katastru a jistoty nabyvatele, že 

jeho právo nemůže ohrozit třetí osoba, ukáže až čas. Dále je třeba poznamenat, že nový 

kodex iniciuje výrazné změny i ve zvláštních předpisech upravujících katastr 

nemovitostí. Tyto novinky však nejsou ještě připraveny pro vstup do právního řádu, 

neboť práce na zamýšleném novém katastrálním zákoně dosáhly teprve fáze věcného 

záměru. 

 Problematika kupní smlouvy nebyla zpracována v celé její šíři, z vybraných 

složek bude novým zákoníkem ovlivněn asi nejvíce institut odstoupení od smlouvy, 

jehož současné rozpolcené chápání bylo výše široce popsáno. Bude nepochybně 

zajímavé sledovat, jak se soudní praxe s novou úpravou vyrovná, neboť nově pojatá 

presumpce dobré víry by mohla celou situaci vyjasnit. 

 Na závěr mohu jen konstatovat, že téma prodeje nemovitostí nebylo touto prací 

zdaleka vyčerpáno a především závazkově právní část těchto vztahů obsahuje řadu 

novinek, jež byly pominuty.      
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Abstrakt 

 

Tématem této diplomové práce je komparace dosavadní úpravy problematiky 

prodeje nemovitostí s úpravou připravovanou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány 

nejdůležitější instituty této oblasti tak, jak jsou zakotveny v zákoníku současném a jak 

se k tématice staví návrh zákoníku nového včetně zhodnocení potenciálních dopadů 

novinek na právní praxi.  

V úvodu práce jsou definovány hlavní pojmy této oblasti se zaměřením zejména 

na vymezení samotné nemovitosti, neboť tento institut dozná s nástupem nové úpravy 

dost výrazných změn. Samostatná kapitola je věnována pravidlu „superficies solo cedit“ 

tedy „povrch ustupuje půdě“, s jehož znovuzavedením návrh nového zákoníku počítá. 

Vedle stručného shrnutí historického původu, vývoje a výskytu tohoto pravidla se tato 

pasáž věnuje především důvodům, pro které bylo toto pravidlo z naší právní úpravy 

vypuštěno a následně pohnutkám, jež nyní vedou zákonodárce k jeho reinstalaci. 

Předmětem dalších kapitol je již samotný proces prodeje nemovitostí a to nejprve 

věcně právní část tohoto vztahu a následně součást závazková, kterou v tomto případě 

představuje kupní smlouva. Co se týče věcně právní části, rozhodující je role veřejného 

seznamu (podle současné terminologie – katastr nemovitostí), do nějž musí být 

vlastnické právo nabyvatele zapsáno, aby byl převod platně završen. Nová úprava 

přináší i v této oblasti určité změny, zejména co se týče ochrany dobré víry a důvěry ve 

stav zápisů. V případě kupní smlouvy se práce zaměřuje na rozdíly obou úprav, ať už 

jsou to rozdíly vycházející z obecných změn závazkového práva jako celku nebo 

odlišnosti samotné kupní smlouvy, tedy jejích náležitostí a některých dalších vybraných 

aspektů.  

V souvislosti s přechodem na režim nového kodexu se práce rovněž věnuje 

situacím, kdy díky současné úpravě existuje rozdílný vlastník pozemku a stavby na něm 

stojící. Za účinnosti nové úpravy tyto situace již nebudou nadále vznikat a vzhledem 

k záměru zákonodárce je lze považovat za nežádoucí. Nový zákoník přiznává přímo ze 

zákona oběma vlastníkům vzájemné předkupní právo na nemovitost toho druhého, 

přičemž toto právo trvá, dokud není vlastník obojího pouze jeden. 
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Abstract 

 

The topic of this thesis is a comparison of current legal regulation of property sale and 

its future modification, according to the wording of the new Civil Code. In the 

individual chapters are respectively described the most crucial aspects of this area in a 

perspective of current Civil code and the wording of the proposal, including evaluation 

of potential impacts of the changes to law practice.  

 At the beginning of this work are definitions of main terms of property law, 

especially definition of the property itself, as it is being subject to quite essential 

changes in the new Civil Code. Single chapter deals with the rule „superficies  solo 

cedit,“ which is intended to be renewed. Apart from the short summary of origin and 

development of this principle, this passage focuses primarily on the reasons, which led 

our legislatives to abandon this rule in 1950’s and subsequently identifies reasons for its 

present reinstallation. 

There is description of the process of property sale in the following chapters. It 

consists of two separate parts, a property law and obligation law aspects. The key issue 

of the property law part is the role of the Land registry. The ownership of the transferee 

must be registered there in order to successfully complete the transfer. The new 

regulation brings several changes in this area as well, regarding especially the protection 

of good faith, or trustfulness of the register. In a case of obligation law, the work is 

focussed on differences of both modifications, whether it is a difference based on 

general changes of obligation law or modifications of sales contract, on its terms or 

other aspects.   

In connection with the transition to the new Code regime, this work also deals 

with the situation where, due to the current arrangements, there is a different owner of 

the land and the owner of building standing on it. Under the new regulation it will be no 

longer possible for such situations to be formed and given the legislature's intention, 

they will be considered undesirable. According to the new law code, both owners have 

the mutual right of first refusal on the  other one’s property and this right lasts until 

there is identical owner of  the land with the owner of the building standing on it. 
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