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ÚVOD  

Ke zpracování své diplomové práce jsem si vybrala téma z oblasti občanskoprávní,  

a to téma smluvního nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Jedná se o téma, s nímž 

jsem se setkala nejen na přednáškách a seminářích vyučovaných na PF UK, ale také při své 

studentské praxi v advokátní kanceláři. K převodům vlastnických práv k nemovitostem 

dochází v soudobé české společnosti prakticky neustále a ani tzv. finanční krize tomu nijak 

nezabránila. Naopak, nemovitosti, u nichž již došlo k poklesu cen, jsou chápány jako věci, 

které v porovnání s věcmi jinými neztrácejí v průběhu času až tolik na své hodnotě, což 

samozřejmě láká tzv. opatrné investory. Nutným předpokladem možnosti převodu 

vlastnických práv k nemovitostem je však existence určitého právního rámce. V právním řádu 

České republiky
1
 upravuje otázky související s převody a vlastnictvím nemovitostí celá řada 

právních předpisů, přičemž o úpravě těch nejvýznamnějších se zmíním na následujících 

stránkách. Cílem předkládané práce však není spokojit se s pouhým popisem stávající platné a 

účinné právní úpravy, nýbrž poskytnout také základní orientaci ve změnách, které s sebou 

přinese 1. leden 2014, tedy den, kdy v účinnost vstoupí tzv. nový občanský zákoník
2
. 

Předkládaná práce se člení do dvou základních částí. První část této práce se zaměřuje 

na vymezení základních pojmů, které souvisí s nabýváním vlastnického práva 

k nemovitostem, a to s přihlédnutím k historicko-právní perspektivě, k soudobé právní úpravě, 

k dosavadnímu vývoji judikatury, ale i k úpravě NOZ či úpravě německé. Druhá část se 

věnuje nabývání vlastnického práva k nemovitostem, respektive právní úpravě hlavních 

smluvních typů, na jejichž základě dochází k jeho převodům nejčastěji, tedy právní úpravě 

smlouvy kupní a darovací a na ně navazujícího zápisu do katastru nemovitostí. O dalších 

smluvních typech se předkládaná práce zmiňuje jen okrajově.  

Z hlediska metodologického dlužno podotknout, že předkládaná práce vychází z 

právních předpisů platných a účinných ke dni 10. 11. 2013. K tomuto dni vychází také 

z úpravy platného, avšak doposud neúčinného NOZ. Právní úprava výše uvedených předpisů 

byla dále konfrontována s dostupnou relevantní judikaturou, příslušnými komentáři a s další 

odbornou literaturou, ať již v podobě samostatných monografií, akademických prací nebo 

odborných článků. Historická východiska pak byla čerpána zejména z komentářů k ABGB, a 

dále z důvodové zprávy k NOZ. Při komparaci jsem vycházela z platného a účinného BGB. 

                                                 
1
  Dále budu užívat mj. i zkratky „ČR“. 

2
  Dále budu užívat zkratky „NOZ“. 
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ČÁST PRVNÍ: VLASTNICKÉ PRÁVO 

1 Vývoj a prameny právní úpravy vlastnického práva  

1.1  Vývoj právní úpravy soukromého práva na našem území 

Právní úprava nemovitostí, stejně jako otázky nabývání věcných práv k nim, spadají 

zejména do oblasti soukromého práva, konkrétně do občanskoprávního odvětví. Soukromé 

právo jako celek u nás dlouho nebylo kodifikováno. Ačkoli první výraznější snahy o jeho 

kodifikaci pozorujeme již v 18. století za tzv. osvícené vlády Marie Terezie, respektive jejího 

syna, Josefa II., bylo celkově obecné občanské právo kodifikováno až na počátku 19. století 

v podobě zák. č. 946/1811 ř.z., Obecný zákoník občanský, ve znění pozdějších předpisů
3
.
4
 

Tento zákon z roku 1811 se na našem území uplatňoval i po vzniku samostatné 

Československé republiky, a to na základě čl. 2 zák. č. 11/1918 Sb., tzv. recepčního zákona, 

jímž byly ponechány prozatím v platnosti „veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a 

nařízení…“ na území tehdejší Československé republiky, tedy dosavadní právo rakouské a 

uherské. Na území Čech, Moravy a rakouského Slezska se vycházelo z ABGB, pro území 

Slovenska a Podkarpatské Rusi se aplikovalo uherské občanské právo a v Hlučínsku se 

uplatňoval německý občanský zákoník
5
. Právní dualismus, spočívající v odlišném 

občanskoprávním režimu na území dnešní České a Slovenské republiky, působil 

v Československé republice nemalé obtíže. Z tohoto důvodu byly již v roce 1920 zahájeny 

rekodifikační práce, při nichž se mělo vycházet z tradic a úpravy obsažené v ABGB, ovšem 

pod podmínkou její modernizace. Po téměř sedmnáctiletém úsilí mnoha odborníků byl v roce 

                                                 
3
  Dále budu užívat zkratky „ABGB“. Zkratka vychází z německého názvu zákona, tedy z Allgemeines 

bürgliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie.  
4
  Srov. např. důvodová zpráva k zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s. 1. Dále v textu budu pro tento 

dokument užívat mj. i zkráceného výrazu „důvodová zpráva k NOZ“. Zde je uvedeno, že již za vlády Marie 

Terezie, konkrétně roku 1766, došlo k prvnímu kodifikačnímu pokusu (tzv. Codex Theresianus), avšak tento 

se následně nesetkal s úspěchem. Za vlády jejího syna Josefa II., konkrétně roku 1786, byla přijata daleko 

úspěšnější kodifikační právní úprava – tzv. josefínský občanský zákoník, jenž se stal prvním obecným 

občanským zákoníkem platným na našem území. Tento zákoník nicméně nekodifikoval občanské právo jako 

celek, nýbrž obsahoval jen část obecnou a úpravu rodinného práva 
5
  Dále budu užívat zkratky „BGB“. Zkratka vychází z německého názvu zákona, tedy z Bürgerliches 

Gesetzbuch. 



4 

 

1937 vládní návrh československého občanského zákoníku hotov. S ohledem na tehdejší 

politický vývoj však nedošlo k jeho přijetí.
6
  

ABGB zůstal na našem území v platnosti rovněž po válce, kdy byl v čl. 1 odst. 1 

Ústavního dekretu prezidenta republiky č. 11 Úředního věstníku československého, o 

obnovení právního pořádku, označen jako součást československého právního řádu.
7
 Stejně 

jako ostatní dekrety prezidenta republiky, podléhal i tento dodatečné ratihabici zákonodárným 

sborem, k níž došlo ústavním zák. č. 57/1946 Sb. ABGB tak na našem území platil až do roku 

1950, kdy byl s účinností od 1. ledna 1951 nahrazen zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 

Tento právně unifikující dokument byl vypracován v rámci tzv. právnické dvouletky (v letech 

1949-1950) na základě nových politických a ekonomických vizí – vše po sovětském vzoru. 

Ve vztahu k právní úpravě nemovitostí je důležité poznamenat, že právě tímto zákonem došlo 

k opuštění zásady superficies solo cedit, ale také k oslabení konstitutivnosti zápisů změn 

vlastnického práva k nemovitostem do pozemkových knih.  

Občanský zákoník z roku 1950 ovšem neměl dlouhého trvání a s účinností od 1. dubna 

1964 byl nahrazen zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
8
. Formálně je tento OZ základem 

obecné právní úpravy občanského práva podnes; materiálně však musel být jeho obsah značně 

pozměněn četnými novelizacemi, z nichž nejzásadnější byla novela zák. č. 509/1991 Sb.
9
 

Úprava občanského práva dílčími novelizacemi, k níž bylo po roce 1989 přistoupeno, byla 

přijata jen jako rychlé, avšak dočasné řešení, než bude vypracován nový občanský zákoník. 

Tento byl přijat v roce 2012 jako zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, přičemž v účinnost 

vstoupí k 1. lednu 2014.  

1.2 Prameny platné právní úpravy  

Pramenem občanského práva jsou právní normy vyjádřené ve formě hierarchicky 

uspořádaných právních předpisů či v jiných státem uznaných formách, přičemž tyto normy 

                                                 
6
  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ, s. 1-2. Dále srov. např. MALÝ, Karel. Dějiny českého a 

československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd., s. 328-330 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. 

Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 59-61. 
7
  Srov. např. MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd., s. 513. 

Dále srov. např. důvodová zpráva k NOZ, s. 1-5 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo 

hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 61-62. Tzv. dekret o obnovení ústavního pořádku č. 11/1944 byl po 

válce publikován pod č. 30/1945 Sb.  
8
  Dále budu užívat zkratky „OZ“.  

9
  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ, s. 5-8, 10, 16 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo 

hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 62. OZ již nově neupravoval mnoho klasických občanskoprávních 

institutů, kterými jsou např. držba, vydržení, věcná břemena apod. Byl vystavěn jako kodex spotřebitelského 

práva a nepředstavoval tedy de facto obecnou právní úpravu občanského práva v moderním smyslu. 

Občanské právo bylo nakonec chápáno jako nástroj řízení společnosti, které upřednostňovalo zájem 

společnosti před jednotlivcem.  
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upravují společenské vztahy tvořící předmět občanského práva.
10

 Dle teorie práva
11

 

rozlišujeme prameny práva ve formálním smyslu jakožto právní normy obsažené v právních 

předpisech a dále prameny práva v materiálním smyslu jakožto určitá východiska – zdroje 

obsahu – pramenů formálních, tedy objektivního práva
12

. K plnému pochopení smyslu právní 

normy, respektive úmyslu zákonodárce je pak vhodné znát oba prameny práva.  

Vzhledem ke skutečnosti, že téma předkládané práce je zaměřeno především na právo 

pozitivní, tedy na platnou právní úpravu týkající se nemovitostí, nebudeme se na tomto místě 

detailněji věnovat pramenům práva ve shora uvedeném materiálním smyslu. Smyslem této 

totiž práce není objasňování legitimity či původu právních norem obsažených v pozitivním 

právu, nýbrž poskytnutí vhledu do právní úpravy objektivního práva. Naproti tomu je vhodné 

shrnout alespoň základní informace o formálních pramenech právní úpravy nemovitostí, tedy 

o právních normách obsažených v právních předpisech či v jiných státem uznaných formách, 

které můžeme rozdělit mj. na předpisy práva soukromého a veřejného. Převážná část právní 

úpravy týkající se nemovitostí pak spadá oblasti práva soukromého. Zde se pak můžeme 

setkat s úpravou tzv. obecnou a zvláštní, přičemž ke správné interpretaci vzájemného vztahu 

těchto úprav je nutno mít vždy na paměti tzv. derogační pravidla pro derogaci mlčky 

(nevyplývá-li derogace přímo z legislativního textu).
13

  

Podle právní síly je možné právní úpravu vztahující se k věcem, respektive k jejich 

vlastnictví, rozdělit následovně:   

1.  Ústavní zákony. Nejvyšší právní sílu mají ústavní zákony, které jsou základními 

předpisy státu pro oblast práva jak soukromého, tak veřejného:  

1.1.  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů
14

, který v čl. 3 a 112 prohlašuje Listinu (viz. níže) za součást 

ústavního pořádku ČR a v čl. 4 stanovuje, že základní práva a svobody 

(tedy i právo vlastnit věci) jsou pod ochranou soudní moci; 

                                                 
10

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 94. 
11

  Srov. např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd., s. 74 nebo KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd., 

s. 129-130. 
12

  Srov. např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd., s. 74. Zdroji obsahu pramenů práva jsou např. stav 

společnosti, státu a politického režimu, tradice a zvyklosti společnosti, technologická, ekonomická a kulturní 

úroveň, vliv mezinárodního společenství, dosažený stupeň vývoje lidské civilizace, další zájmy apod. 
13

  Srov. např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd., s. 106-107. Tato pravidla jsou celkem tři: (i) norma 

vyšší právní síly ruší normu nižší právní síly (= lex superior derogat legi inferiori); (ii) norma zvláštní, tedy 

později vydaná, ruší dřívější normu obecnou, mají-li stejnou právní sílu (= lex specialis derogat legi 

generali); (iii) norma pozdější ruší normu dřívější, mají-li stejnou právní sílu (= lex posterior derogat legi 

priori). 
14

  Dále budu užívat zkratky „Ústava ČR“.  
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1.2.  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění 

pozdějších předpisů
15

, který ve svém čl. 11 vymezuje na ústavní úrovni 

vlastnické právo, jeho obsah, limitace a ochranu; 

1.3.  Ústavní zákon č. 110/1993 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, na nějž navazuje např. zák. č. 240/2004 Sb., tzv. 

krizový zákon, podle něhož lze za určitých podmínek omezit výkon 

vlastnického práva k věcem jak u fyzických, tak i u právnických osob. 

2.  Mezinárodní smlouvy. S předností před zákony se na našem území podle čl. 10 

Ústavy ČR aplikují vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je ČR vázána, tedy smlouvy podle čl. 49 Ústavy ČR. 

Dále se s předností před konkrétním zákonem aplikují i jiné mezinárodní 

smlouvy, kterými je ČR vázána, jestliže tak zákon stanoví. Příkladem může být § 

31 zák. č. 219/1995, Devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
16

, podle něhož 

se ustanovení tohoto zákona použijí jen tehdy, nestanoví-li něco jiného 

mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána. Těmito smlouvami mohou být nejrůznější 

dohody o ochraně a podpoře investic s doložkami, ať již národního zacházení či 

nejvyšších výhod apod.
17

  

3.  Právo Evropské unie
18

. Podle čl. 10a odst. 1 Ústavy ČR byly mezinárodní 

smlouvou některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na mezinárodní organizaci, 

kterou je dnes EU. Orgány EU tak mohou pro výkon pravomocí EU vydávat 

právní akty Unie (čl. 288 Smlouvy o fungování EU
19

) z nichž nařízení, a za 

určitých podmínek i směrnice, jsou na území členských států obecně závazné a 

přímo použitelné
20

. Přednost evropského práva před zákonem je esenciální 

                                                 
15

  Dále budu užívat zkratky „Listina“.  
16

  Dále budu užívat zkratky „DZ“.  
17

  Srov. např. RATAJOVÁ, Marie. Aktuální otázky nabývání nemovitostí ve vztazích s mezinárodním prvkem. 

Brno, 2005/2006, s. 36-37. Seznam takovýchto smluv je zveřejňován na webových stránkách Ministerstva 

financí ČR.  
18

  Dále budu užívat zkratky „EU“.  
19

  K označení této smlouvy budu dále užívat zkratky „SFEU“.  
20

  Srov. např. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci COSTA vs. E.N.E.L. (6/64) z roku 1964, podle 

něhož má evropské právo aplikační přednost před právem národním. Z rozsudku např.: „Přednostní 

postavení práva Společenství potvrzuje také článek 189 [dnes čl. 288 SFEU], podle kterého jsou nařízení 

závazná a přímo použitelná v každém členském státě. Toto ustanovení, které nepřipouští žádná výjimky, by 

nemělo význam, jestliže by členský stát mohl jednostranně zrušit jeho účinky legislativním opatřením, které 

by mohlo převážit nad právem Společenství … Ze všeho, co bylo konstatováno, vyplývá, že právo, které 

pochází ze Smlouvy jako ze samostatného pramene práva, nemůže být kvůli svému zvláštnímu postavení a 

původu potlačeno národní právní normou, pokud má být zachován jeho charakter, jako práva Společenství, a 

pokud nemá být zpochybněn samotný právní základ Společenství." Právo Evropských společenství (acquis 

communautaire), včetně judikaturních rozhodnutí Evropského soudního dvora (tzv. Lisabonskou smlouvou 

přejmenovaného na Soudní dvůr EU), je vtaženo do právního rámce ČR na základě čl. 10 Ústavy ČR.  
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součástí jedné ze základních svobod zakotvených ve SFEU, totiž svobody volného 

pohybu kapitálu v rámci EU, která zahrnuje i možnost nabývání vlastnického 

práva k nemovitostem na území ČR (= investování do nemovitostí) příslušníky 

členských států EU, respektive cizinci obecně.
21

 Po uplynutí přechodného období, 

které si ČR vymínila před svým vstupem do EU, začalo na území ČR platit toto 

evropské právo s předností před zákony, tedy i před DZ.  

4. Zákony, z nichž se nemovitostí a otázky jejich nabývání či pozbývání týkají 

zejména:  

4.1. Obecné předpisy: 

4.1.1.  OZ, jenž obsahuje platnou a účinnou úpravu; 

4.1.2.  NOZ, jenž je v současnosti sice platný, ale jehož účinnost je 

stanovena až na 1. leden 2014. 

4.2. Zvláštní předpisy různých právních odvětví: 

4.1.1. Zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 

nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění 

pozdějších předpisů
22

; 

4.1.2.  Zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění 

pozdějších předpisů
23

; 

4.1.3.  Zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
24

; 

4.1.4. DZ; 

4.1.5.  Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů
25

; 

4.1.6. Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů
26

; 

4.1.7. Zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění 

pozdějších předpisů.  

                                                 
21

  Srov. např. RATAJOVÁ, Marie. Aktuální otázky nabývání nemovitostí ve vztazích s mezinárodním prvkem. 

Brno, 2005/2006, s. 25. 
22

  Dále budu užívat zkratky „ZVB“.  
23

  Dále budu užívat zkratky „KZ“.  
24

  Dále budu užívat zkráceného výrazu „zákon o zápisech“.  
25

  Dále budu užívat zkratky „ZDN“.  
26

   Dále budu užívat zkratky „SZ“.  
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5.  Podzákonné právní předpisy týkající se nemovitostí. 
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2 Vlastnické právo 

Existence vlastnického práva je základní podmínkou fungování demokracie, 

respektive její ekonomické stránky. Z hlediska práva jde o nejdůležitější kategorii věcných 

práv tzv. k věci vlastní (iura in re propria), což dokládá i fakt, že zákonodárce měl potřebu 

upravit vlastnické právo již na nejvyšší – ústavní – úrovni. Listina tak ve svém čl. 11 odst. 1 

zakotvuje pro každého jako jedno ze základních práv právo vlastnit majetek, respektive právo 

nabývat vlastnictví, a to vlastnictví stejného zákonného obsahu a se stejnou zákonnou 

ochranou.  

2.1 Vymezení vlastnického práva a vlastnictví 

Vycházejíc z textu Listiny, bylo výše užito dvou různých pojmů – vlastnické právo a 

vlastnictví. Přes určité historicko-teoretické výhrady
27

 jde podle zavedené praxe
28

 o rozdílnost 

stylistickou, nikoli obsahovou, a uvedených pojmů tak lze užívat synonymicky. Obdobně 

tomu je v současnosti i se zákonnými texty, tedy s OZ a NOZ, které užívají těchto pojmů 

alternativně v obdobném smyslu. Tak např. OZ upravuje v Části druhé, Hlavě první vlastnické 

právo, přičemž hned nato ve svém § 123 hovoří o předmětu vlastnictví, tedy o tom, co je 

předmětem vlastnického práva. Nejinak tomu je i v případě NOZ, který v Části třetí, Hlavě 

druhé, Dílu třetím upravuje vlastnictví, nicméně hned první oddíl nazývá Povaha vlastnického 

práva a jeho rozsah a následně zase v prvním paragrafu tohoto oddílu, tedy v § 1011 hovoří o 

vlastnictví. Je tedy zjevné, že užívání pojmů vlastnické právo a vlastnictví jakožto pojmů 

synonymických je zcela běžné. Jsou ovšem i případy, kdy lze pojem vlastnictví chápat 

v úzkém smyslu, který je rozdílný od pojmu vlastnické právo, tedy jako objekt či majetek
29

. 

Pojmy vlastnické právo či vlastnictví jsou poměrně mladého data a jejich vznik je 

spojován až s obdobím tzv. českého národního obrození. Před tímto obdobím se ve 

                                                 
27

  Srov. např. z hlediska historického ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 

2009, roč. 2009, č. 4, s. 5 nebo SEDLÁČEK, Jaromír. Vlastnické právo. Editor Jiří Spáčil. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, s. 17-20. ABGB rozlišoval mezi tzv. objektivním vlastnictvím dle §353: 

„Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, nazývají se vlastnictvím“ (= předmět 

vlastnického práva) a vlastnictvím jako typem práva dle §354: „Vlastnictví, posuzováné jako právo, jest 

oprávnění volně nakládati s podstatou i užitky věci a vyloučiti z toho každého druhého“ (= oprávnění 

vlastníka). Z hlediska teoretického srov. např. ELIÁŠ, Karel. Vlastnické právo: Paradigmata českého pojetí 

pod zkušebním kamenem kontinentální právní kultury. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 22, s. 808. 
28

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

5 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 279. 
29

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

5. Dále srov. např. ROSSMAN, Viktor a Karel PERGL. Nový občanský zákoník: Komentář. Parlamentní 

magazín. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 9 nebo SEDLÁČEK, Jaromír. Vlastnické právo. Editor Jiří Spáčil. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 17. 
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středoevropském prostoru dlouho užívalo zejména latinského proprietas či dominium nebo 

německého Eigenschaft a Eigenthum; v českém prostředí pak pro vlastnictví věcí nemovitých 

bylo užíváno pojmů hereditas, ius hereditarium, česky dědictvie. Snahy obrozenců o zavedení 

českého pojmosloví vedly ke vzniku různých nejrůznějších tvarů, které měly vyjadřovat to, co 

dnes rozumíme pod pojmem vlastnictví, např. vlastněnství, vlastenství, vlastnost, vlastnota. 

Moderní pojem vlastnictví však nakonec v rámci svého Slovníku česko-německého zavedl až 

Jaroslav Jungmann, a to v první polovině 19. století.   

Výše jsem se zmínila rovněž o pojmu majetek, o němž lze uvažovat ve dvojím 

smyslu
30

. V širším smyslu se může jednat o „soubor všech věcí (movitých a nemovitých), 

soubor všech majetkových práv, zejména pohledávek, jakož i soubor majetkových závazků 

neboli jinak vyjádřeno, soubory aktiv a pasiv určitého subjektu.“ Takto pojatý majetek 

(zahrnující aktiva i pasiva) je někdy označován také jako jmění. V užším smyslu lze pojmu 

majetek rozumět jako souboru „věcí a majetkových práv, zejména pohledávek (aktiv) určitého 

subjektu bez zřetele na majetkové závazky – pasiva…“
31

. OZ se o majetku zmiňuje na mnoha 

místech, jeho definici však nepodává. Nejinak tomu je i v případě obecného pojmu jmění.  

Se zákonným vymezením – byť specifického druhu – majetku a jmění, se v současné 

soukromoprávní úpravě setkáváme spíše ve zvláštních zákonech, např. na úrovni zák. č. 

513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
32

. Obch.Z. ve svém § 6 odst. 1 

rozumí majetkem „věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty“, když 

obchodním majetkem fyzické osoby podnikatele je právě majetek, který mu patří a zároveň 

slouží či je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem právnické osoby podnikatele je pak 

veškerý její majetek. Jmění je pojmem širším, když dle § 6 odst. 2 Obch.Z. zahrnuje u fyzické 

osoby podnikatele jak obchodní majetek, tak závazky vzniklé v souvislosti s podnikáním a u 

právnické osoby podnikatele všechen majetek i závazky.  

NOZ ovšem legislativní nezakotvenost pojmů majetek a jmění překonává v § 495, kdy 

majetkem rozumí „souhrn všeho, co osobě patří“, přičemž jměním je „souhrn jejího majetku 

a jejích dluhů.“ 

2.2 Pojem vlastnického práva 

Není bez zajímavosti, že základní zákonné texty definici vlastnického práva 

nepodávají a s pojmy vlastnické právo a vlastnictví pracují jako s pojmy hotovými.  

Tak z § 123 OZ lze zjistit pouze jaká oprávnění má vlastník ve vztahu k předmětu svého 

                                                 
30

  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 495 a násl.. 
31

   Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 241. 
32

  Dále budu užívat zkratky „Obch.Z.“. 
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vlastnictví; § 1011 NOZ označuje vlastnictvím soubor věcí hmotných či nehmotných, které 

někomu patří. Vymezení těchto pojmů tak nakonec zůstává na právní vědě.   

Vlastnické právo je již tradičně chápáno jako všeobecné, přímé a výlučné právní 

panství (moc) nad věcí, a to nad věcí hmotnou.
33

 Tato charakteristika vlastnického práva 

nachází své kořeny již v římském právu. Všeobecnost vlastnického práva zde byla chápána 

jako teoretická možnost vlastníka působit na věc ve své dispozici jakýmkoliv myslitelným 

způsobem. V pojmu přímé právní panství je pak obsaženo, že vlastník k uplatnění svého 

práva k věci nepotřebuje ničí pomoci ani prostřednictví a výlučnost právního panství nakonec 

spočívala v možnosti vlastníka vyloučit kohokoliv jiného z působení na jeho věc. Jak je 

z výše uvedeného ovšem patrné, jednalo se pouze o tzv. pojmové či teoretické znaky 

vlastnictví, neboť vlastník je při výkonu svého vlastnického práva omezen – věcnými právy 

jiných osob nebo přinejmenším stejně neomezenými právy druhých vlastníků k předmětům 

jejich vlastnictví. To ostatně zdůrazňoval i A. Randa
34

, když označil vlastnictví „jen“ 

pojmovou možností přímého a neomezeného nakládání s věcí hmotnou. Charakteristickým 

znakem vlastnictví totiž je, že ač je omezeno, přeci jen tu zůstává možnost, že vlastníka 

omezující práva druhých osob jednou pominou a vlastnictví se vrátí, respektive se přiblíží 

svému původnímu neomezenému objemu. Vlastnictví je totiž trvalé a nezaniká, dokud 

nenastal důvod zániku vlastnictví, a to ani tehdy, když vlastník pozbyl všechna oprávnění a 

zůstalo mu jen tzv. nuda proprietas, dominium nudum či jinak holé vlastnictví
35

. Tento stav 

bývá dnes označován jako tzv. elasticita vlastnického práva. 

Vlastník navíc není jediným právním subjektem, který může ve vztahu ke konkrétní 

věci vykonávat právní panství, tedy právem uznanou a chráněnou moc na věc působit. Moc 

jiných osob než vlastníka je ovšem vždy závislá na současné existenci moci jiné, tj. moci 

vlastníkovy; moc vlastníka je naopak na moci jiných osob zcela nezávislá. Vlastnické právo 

má nakonec dvě stránky, jednak vnitřní (pozitivní), kdy si vlastník může s věcí dělat – 

v mezích zákona – co chce, ale také vnější (negativní), kdy vlastník může každému odepřít 

zasahovat do jeho vlastnictví
36

.  

                                                 
33

  Srov. např. RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v 

pořádku systematickém. Editor Jiří Spáčil. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, s. 1-2. Dále srov. např. 

KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., s. 154 nebo 

ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 154, 273. 
34

  Srov. RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 

systematickém. Editor Jiří Spáčil. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, s. 1-3. 
35

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 680. 
36

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

6. 
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Z hlediska teoretického přístupu k právu vždy platí, že je lepší nic nedefinovat, 

respektive že každou podanou definici lze vyvrátit a relativizovat
37

. Nicméně právě takto 

podané definice jsou odrazovým můstkem dalších myšlenkových pochodů. Dále tedy budeme 

vycházet z definice vytvořené kolektivem autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, podle níž je vlastnické právo právem „ovládat věc, tj. zejména ji držet, užívat a 

požívat, nakládat s ní, a to svou mocí, tzn. mocí nezávislou na současné existenci moc 

kohokoli jiného k téže věci.“
38

 Na tomto místě je dobré si povšimnout, že jde o právo, tedy o 

určitou možnost za určitých okolností věc ovládat a to zejména, nikoliv však výhradně, výše 

uvedenými způsoby (= všeobecnost vlastnického práva).  

2.3 Obsah vlastnického práva 

Obsahem vlastnického práva rozumíme soubor jednotlivých oprávnění vlastníka, která 

mu příslušejí za účelem realizace jeho vlastnického práva
39

. Čistě gramatickým výkladem  

§ 123 OZ je možné dovodit, že se jedná výhradně o oprávnění předmět vlastnictví držet (= ius 

possidendi), užívat (= ius utendi), požívat jeho plody a užitky (= ius fruendi) a nakládat s ním 

(= ius disponendi). Tento výklad však neobstojí, neboť vlastnické právo není pouhou sumou 

dílčích oprávnění, nýbrž jeho charakteristickým rysem je jeho všeobecnost
40

, tedy možnost 

s předmětem vlastnictví nakládat jakýmkoliv myslitelným způsobem, který není zákonem 

zakázán
41

. Ostatně i římské právo přiznávalo vlastníkovi alespoň o jedno oprávnění více, než 

mu přiznává v současnosti platný a účinný OZ, a to právo věc zničit (=ius abutendi) 
42

. Dále 

má vlastník např. oprávnění věc neužívat, opustit či dokonce se vzepřít neoprávněným 

zásahům do vlastnického práva.  

Problematické vyjádření obsahu vlastnického práva obsažené v § 123 OZ bylo 

nakonec legislativně upraveno v obdobném ustanovení NOZ, konkrétně v § 1012, na jehož 

základě má vlastník nově právo se svým vlastnictvím (= všemi věcmi, hmotnými i 

nehmotnými, které mu patří) nakládat v mezích právního řádu libovolně.  

                                                 
37

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

7. 
38

  Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 284. 
39

  Srov. tamtéž, s. 297. 
40

  Srov. např. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 2009. s 9. 

Dále srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 

300 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník 

I, II, 2. vydání, s. 683. 
41

  Mj. i toto je naplněním zásady legální licence, která je zakotvena v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a v čl. 2 odst. 3 

Listiny. Příklad zákonného zákazu určitých způsobů výkonu práv a povinností pak můžeme nalézt např. v § 3 

odst. 1 OZ, podle něhož je zakázán takový výkon práv a povinností, který by byl v rozporu s dobrými mravy 

nebo kterým by se bez právního důvodu zasahovalo do práv a oprávněných zájmů jiných osob.  
42

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

6. 
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2.4 Předmět
43

 vlastnického práva 

Na základě v současnosti platné a účinné právní úpravy obsažené v § 118 OZ lze za 

předmět vlastnického práva považovat pouze věci hmotné
44

 (= res corporales), které jsou 

ovladatelné a užitečné
45

. Pouze tyto jsou totiž věcmi v právním smyslu a jen k nim pak mohou 

vznikat věcná práva, čili i právo vlastnické. Předmětem vlastnického práva ovšem může být 

pouze věc existující a individuálně určená, a to vždy jako celek. Logicky tak nemůže být 

předmětem vlastnického práva věc budoucí či druhově určená, respektive část věci. Takové 

věci či části věcí však mohou být předmětem práva obligačního.
46

  

Podle § 118 OZ mohou být předmětem občanskoprávních vztahů nejen věci, ale také 

práva nebo jiné majetkoprávní hodnoty, jestliže to jejich povaha připouští. Zatímco u 

závazkových práv problém s nehmotnými statky jakožto předměty těchto práv nevzniká, u 

věcných práv tomu je naopak. Obecné pravidlo, podle kterého věcná práva vznikají pouze 

k věcem ve smyslu právním, tedy k věcem hmotným, je v mnoha případech prolamováno 

zvláštními předpisy připouštějícími „vznik věcných práv i k jiným předmětům 

občanskoprávních vztahů, než jsou věci.“
47

 K. Eliáš
48

 se tedy logicky ptá po rozdílu mezi 

vlastnictvím věci hmotné a nehmotné – jde-li o rozdíl v obsahu práva nebo jen v jeho 

předmětu. Sám pak na tuto otázku poskytuje odpověď, když konstatuje, že také subjektivní 

majetkové právo, tj. např. pohledávku, lze – stejně jako knihu či dům – užívat i neužívat, 

požívat i nepožívat, převést na někoho jiného i bránit před neoprávněnými zásahy.  

                                                 
43

  Někteří autoři v této souvislosti užívají pojem objekt vlastnického práva. Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost 

vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 6 nebo KINCL, Jaromír, Valentin 

URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., s. 82. 
44

  Srov. např. KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., 

s. 83.  
45

  Srov. tamtéž, s. 83. Dále srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 489-493 (s. 118): „Věcí 

v právním smyslu je to, čeho se mohou týkat subjektivní majetková práva, především právo vlastnické … V 

tom je vyjádřeno, že určitý předmět je věcí v právním smyslu, je-li ovladatelný … Věcí je vše, co člověk jako 

bytost nadaná rozumem může podrobit své vůli … to, co je rozdílné od osoby a co slouží potřebě lidí. V tom 

je vyjádřeno, že věcí v právním smyslu jsou objekty pro člověka užitečné … Užitečné je, co je prospěšné pro 

život člověka, a tedy má i hodnotu.“ 
46

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 239, 

274-275 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 681. 
47

  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 489-493 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské 

právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 276. Příkladem jiného předmětu občanskoprávního vtazu je 

např. zástavní právo k pohledávce nebo k jinému majetkovému právu, pokud to jeho povaha připouští nebo 

k obchodnímu podílu, cennému papíru či k předmětu průmyslového vlastnictví apod.  
48

  ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 8. 
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Doposud uplatňovaná koncepce, kdy věcmi v právním smyslu – a předmětem 

vlastnického práva – mohou být jen věci hmotné, je tedy po vzoru ABGB
49

 a předválečného 

vládního návrhu občanského zákoníku, v rámci NOZ opuštěna.
50

 S účinností od 1. ledna 2014 

bude za věc dle § 489 NOZ považováno „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ 

NOZ přitom nově – na úrovni legislativního textu – zakotvuje v § 496 také distinkci mezi 

věcmi hmotnými a nehmotnými. Předpokládám ovšem, že i nadále bude třeba, aby předmět 

vlastnického práva byl existentní a individuálně určený.  

Budoucí právní relevance věcí nehmotných představuje zcela zásadní posun ve 

vnímání mj. také věcí nemovitých, neboť nově bude jako nemovitost vnímáno rovněž např. 

právo stavby. Blíže o nemovitostech, ale i právu stavby, pojednám na dalších stránkách.  

2.5 Subjekt vlastnického práva 

Zajímavou otázkou, která v moderních učebnicích občanského práva nebývá 

akcentována, je otázka, kdo může být nositelem věcných práv, respektive práva vlastnického 

– ať již k věcem movitým či nemovitým. Snad je tomu tak proto, že nyní žijeme v zemi, kde 

jsou poměrně hluboce zakořeněna tzv. lidská práva s ideou rovnosti jednotlivců. Ovšem 

nebylo zde tomu tak vždy, jak dokládá A. Randa
51

 výčtem osob, kterým za dob účinnosti 

ABGB nepřináleželo právo nabývat vlastnictví k té které věci. Současná právní úprava je 

velmi liberální, když vychází z rovnosti osob a článkem 11. odst. 1 Listiny tak potvrzuje 

vlastnické právo ve stejném zákonném obsahu i za stejné zákonné ochrany každému, tedy 

každé fyzické (přirozené) i právnické osobě.  

Z následujícího odstavce Listiny (čl. 11. odst. 2) nicméně vyplývá, že u určitého typu 

majetku, tj. majetku nezbytného „k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního 

hospodářství a veřejného zájmu“, mohou být vlastníky jen některé subjekty – stát, obce či 

určené právnické osoby
52

. Navíc je zde obsaženo i ústavní zmocnění, aby zákon stanovil, že 

určité věci – bez bližší specifikace – byly pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob 

se sídlem na území ČR.  

                                                 
49

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 680-681. Je ovšem třeba podotknout, že ustanovení ABGB, umožňující vlastnit 

věci hmotné i nehmotné, působilo ve své době v praxi své nemalé obtíže a nebylo respektováno. 
50

  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 496-498. 
51

  Srov. např. RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v 

pořádku systematickém. Editor Jiří Spáčil. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, s. 7-10. 
52

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 27á-

279. Příkladem může být nerostné bohatství, jeskyně či vody, které jsou dle speciálních právních předpisů ve 

vlastnictví ČR. 
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Toto ustanovení bylo ústavním základem pro úpravu DZ, který výrazně omezoval 

možnost nabývání nemovitého majetku na území ČR cizozemci. DZ sice v § 4 stanovil, že 

cizozemec může v tuzemsku mj. nabývat nemovitosti, ale jen potud, pokud DZ nebo jiný 

zvláštní zákon
53

 nestanoví jinak. V zásadě tak ovšem činil již samotný DZ v § 17, který 

kvalitativně rozlišoval mezi dvěma kategoriemi nemovitostí, a to mezi tzv. zemědělskými a 

lesními pozemky a ostatními nemovitostmi v tomto nezahrnutými. K obojímu mohl vlastnické 

právo nabýt pouze tuzemec
54

 nebo cizozemec
55

 s českým státním občanstvím nebo 

s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských 

společenství.
56

 Právnické osoby pozemky spadající do první kategorie nemovitostí nabývat 

nemohly a ostatní nemovitosti mohly nabývat jen za podmínky, že měly oprávnění 

v tuzemsku podnikat a umístily zde podnik či organizační složku podniku. Ostatní cizozemci 

mohli nemovitý majetek nabývat jen v případech taxativně vymezených v § 17 DZ .  

Výše popsaná úprava DZ nebyla udržitelná, a to zejména poté, co ČR přistoupila k EU 

dne 1. května 2004 na základě Smlouvy o přistoupení k EU ze dne 16. dubna 2003
57

. Na 

základě této Přístupové smlouvy a čl. 10 Ústavy ČR bylo právo Evropských společenství 

(acquis communautaire) vtaženo do právního rámce ČR, a to navíc v případě tzv. primárních 

smluv s bezprostřední závazností a aplikační předností před zákonem. Ve vztahu 

k bezprostřední a přednostní aplikaci ustanovení o svobodě pohybu kapitálu (včetně nabývání 

nemovitého majetku) v rámci EU si Česká republika nicméně vyjednala v Přístupové smlouvě 

výjimky – tzv. přechodná období, po která byla na území ČR aplikována právní úprava DZ, 

ač v rozporu s acquis communautaire.
58

 Tato přechodná období trvala od přistoupení ČR 

                                                 
53

  Srov. např. PORADNA PRO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA. Právní rámec 

postavení cizinců v České republice. Praha, 2000. Takovými zvláštními zákony jsou mj.  zák. č. 229/1991 

Sb., zákon o půdě, zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zák. č. 427/1990 

Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, zák. č. 92/1991 

Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – vše ve znění pozdějších předpisů. 
54

  Viz. § 1 písm. b) DZ, podle něhož jde o fyzickou osobu s trvalým pobytem v tuzemsku nebo právnickou 

osobu se sídlem v tuzemsku. 
55

  Viz § 1 písm. c) DZ, podle něhož jde o osobu, kterou nelze podřadit pod kategorii tuzemce. 
56

  Viz § 17 odst. 1 písm. c) DZ, podle něhož byl u prvé kategorie nemovitostí zapotřebí (vedle průkazu o 

povolení) trvalý pobyt na území ČR v délce tří let a zaevidování v evidenci zemědělských podnikatelů u 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tuzemsku podle zvláštního zákona. Toto 

ustanovení bylo do DZ vloženo jeho novelou zák. č. 354/2004 Sb., která nabyla účinnosti 1. května 2004. 
57

  Dále budu užívat zkratky „Přístupová smlouva“. Tato byla uveřejněna jako Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 44/2004 Sb. m. s.  
58

  Smlouva o přistoupení ČR k EU ve svém čl. 1 odst. 2 odkazuje na úpravu aktu, který je přílohou Smlouvy: 

„Podmínky přijetí a úpravy smluv … jsou stanoveny v aktu připojeném k této smlouvě…“ Na základě čl. 24 

Aktu o přistoupení ČR se pak opatření „uvedená v seznamech v přílohách V, … uplatňují ve vztahu k novým 

členským státům za podmínek stanovených v těchto přílohách.“ Ve vztahu k volnému pohybu kapitálu jsou 

pak podmínky, respektive přechodná období pro ČR stanovena právě v Příloze V.   



16 

 

k EU po dobu sedmi let
59

 v případě pozemků tzv. zemědělských a lesních a po dobu pěti let
60

 

v případě nemovitostí ostatních. Není bez zajímavosti, že první – pětileté – přechodné období 

uplynulo prakticky bez povšimnutí zákonodárce. Od 1. května 2009 tak § 17 odst. 2 DZ 

pozbyl účinnost ve prospěch pravidel EU upravující volný pohyb kapitálu. Obdobně tomu 

bylo i v případě druhého – sedmiletého – přechodného období, neboť k novelizaci DZ, 

respektive ke zrušení problematického § 17 DZ, došlo až k 18. červenci 2011.
61

  

V souladu s acquis communautaire může nyní být subjektem vlastnického práva 

k oběma výše zmíněným kategoriím nemovitostí umístěných na území ČR každá fyzická a 

právnická osoba (nestanoví-li zvláštní zákon v souladu s právem Evropských společenství 

něco jiného), ať již jde o tuzemce, občana členského státu EU nebo státního příslušníka 

třetího státu.
62

  

Na okraj je vhodné podotknout, že ačkoli je v současnosti každý od narození způsobilý 

vlastnit věc, respektive mít určitá práva a povinnosti ve vztahu k jejímu vlastnictví
63

, jen 

některé osoby mají schopnost právně relevantně vlastnické právo převádět
64

. Těmito osobami 

jsou v současnosti pouze osoby zletilé (ty, které dosáhly 18 let věku) nebo ty, které jako 

nezletilé uzavřely manželství. Podle § 30 odst. 2 v souvislosti s § 37 NOZ to však budou dále 

moci být i ty nezletilé osoby, jimž byla soudem přiznána svéprávnost. 

2.6 Pluralita vlastnického práva a jediné vlastnické právo 

Z historické perspektivyje možné pozorovat, že jak pojem vlastnického práva, tak jeho 

formy jsou poplatné době, respektive společensko-politickému uspořádání. Tak, v době tzv. 

vlády komunistického režimu, se na území ČR rozlišovalo trojí vlastnictví, které nemělo 

stejný zákonný obsah a jemuž nebyla poskytována stejná ochrana. Dělení vlastnictví zavedl 

zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, na nějž později navázala rovněž úprava čl. 8 odst. 1 

                                                 
59

  Srov. např. ZAVADILOVÁ, Jana. Volný pohyb kapitálu v Evropské unii. Brno, 2012, s. 29-30. Toto 

přechodné období skončilo dne 30. dubna 2011.  
60

  Srov. např. GALA, Petr. Nabývání nemovitostí v České republice cizinci. Daňová a hospodářská kartotéka. 

2010, 18., č. 22. s. 1 nebo ZAVADILOVÁ, Jana. Volný pohyb kapitálu v Evropské unii. Brno, 2012, s. 29-30. 

Toto přechodné bodobí skončilo dne 30. dubna 2009.  
61

  Srov. např. GALA, Petr. Nabývání nemovitostí v České republice cizinci. Daňová a hospodářská kartotéka. 

2010, 18., č. 22. s. 1-3. Dále srov. např. RATAJOVÁ, Marie. Aktuální otázky nabývání nemovitostí ve 

vztazích s mezinárodním prvkem. Brno, 2005/2006, s. 9-10 nebo ZAVADILOVÁ, Jana. Volný pohyb kapitálu 

v Evropské unii. Brno, 2012, s. 29. 
62

  Srov. např. BAREŠOVÁ, Eva. Nabývání nemovitosti v České republice cizinci. Právní rádce. 2011. Dále 

srov. např. GALA, Petr. Nabývání nemovitostí v České republice cizinci. Daňová a hospodářská kartotéka. 

2010, 18., č. 22. s. 3 nebo KOLASSA, Doris. Volný pohyb kapitálu. Fakta a čísla o Evropské unii - 2013. 

2013, 3/2013, s. 2. 
63

  Ve smyslu OZ jde o tzv. právní subjektivitu, zatímco ve smyslu NOZ o tzv. právní osobnost. 
64

  Ve smyslu OZ jde o tzv. způsobilost k právním úkonům, zatímco ve smyslu NOZ o tzv. svéprávnost. 
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ústavního zák. č. 100/1960 Sb., Ústavy Československé socialistické republiky
65

, podle níž na 

vrcholu hierarchie stálo vlastnictví socialistické, které mělo tři formy
66

 – vlastnictví státní, 

které mělo být majetkem všeho lidu (tzv. národní majetek), vlastnictví družstevní a tzv. jiné 

socialistické. Poslední forma přitom vycházela ze zákonného, nikoli z ústavního textu a 

zahrnovala zejména vlastnictví společenských a jiných socialistických organizací. Ochrana 

socialistického vlastnictví byla nejvýraznější, což bylo ostatně patrné již z potřeby 

zákonodárce tuto ochranu zakotvit na ústavní úrovni, tedy v čl. 35 Ústavy ČSR, podle něhož 

byli všichni občané „povinni chránit a upevňovat socialistické vlastnictví jako nedotknutelný 

základ socialistického zřízení a zdroj blahobytu pracujícího lidu, bohatství a síly vlasti“. 

Rovněž tehdejší trestněprávní předpisy kladly důraz na prioritní ochranu socialistického 

vlastnictví; předpisy práva občanského pak usnadňovaly např. převody nemovitostí do 

socialistického vlastnictví.
67

 Dle čl. 10 odst. 1 Ústavy ČSR bylo dalším druhem vlastnictví 

osobní vlastnictví občanů „ke spotřebním předmětům, zejména k předmětům osobní a domácí 

potřeby, rodinným domkům, jakož i k úsporám“. Toto bylo ve stejném článku prohlášeno za 

nedotknutelné. Nejmenší ochranu pak požívalo soukromé vlastnictví k věcem, které nebyly 

předmětem osobního vlastnictví. O tomto druhu vlastnictví se Ústava ČSR ani nezmínila a 

jeho úprava tak vycházela „pouze“ ze zákonného textu tehdejšího občanského zákoníku.  

Právní úprava přijatá po roce 1990 se s diferenciací vlastnického práva již 

neztotožnila, ba naopak v reakci na ni zavedla vlastnictví jediné
68

. Tak Listina v čl. 11 odst. 1 

stanovuje, že „vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“, což je 

rovněž vyjádřeno v § 124 OZ tak, že „všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a 

poskytuje se jim stejná právní ochrana.“ Tato rovnost vlastníků je přitom odvozena od 

přirozenoprávního vnímání rovnosti každého jednotlivce, které je základním stavebním 

kamenem moderní demokracie.
69

  

                                                 
65

  Dále budu užívat zkratku „Ústava ČSR“.  
66

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

9-10 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 686. Ústava ČSR hovoří pouze o dvou formách, třetí vychází ze zákonné úpravy. 
67

  Srov. např. KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. 3. rozš. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 

409-415 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 686. 
68

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

9 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, 

II, 2. vydání, s. 687. 
69

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 239, 

278. 
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Již výše bylo uvedeno, že náš právní řád rozeznává pouze jedno vlastnictví o stejném 

zákonném obsahu. Toto jediné vlastnictví je však (dle mého názoru)možné třídit 

přinejmenším podle několika následujících kvalitativních kritérií
70

: 

1.  Podle subjektu, tedy podle počtu osob s vlastnickým právem, respektive podle 

jejich kvality. Zde bychom pak mohli rozeznávat vlastnictví individuální (= 

vlastnictví jednoho vlastníka k jedné věci), spoluvlastnictví (= vlastnictví více 

vlastníků jedné věci) a společné jmění manželů (= vlastnictví k určité věci 

vznikající jen mezi právně kvalifikovanými subjekty). Je pro mě překvapivé, že 

právní věda i zákonné texty od sebe tyto způsoby vlastnictví důsledně oddělují. 

2.  Podle účelu, tedy podle toho, zda jde o vlastnické právo soukromé či veřejné, kdy 

obojí je ve prospěch kvalitativně odlišných subjektů a slouží k jinému účelu. Tak 

v oblasti vlastnictví soukromého, sloužícího privátním zájmům jednotlivce, se 

ponechává co možná nejširší prostor autonomii jednotlivce. Naopak v oblasti 

vlastnictví veřejného se jeho výkon omezuje řadou kogentních právních norem
71

;  

3.  Podle předmětu, tedy podle toho, zda jde o vlastnictví k věci hmotné či 

nehmotné. Toto rozlišování nabude na významu s účinností NOZ, který činí 

právně relevantními i věci nehmotné. V souladu s K. Eliášem
72

 je možné poukázat 

na určitý rozpor v tom, zda se bude jednat o rozdíl v obsahu nebo pouze 

v předmětu vlastnického práva. Osobně se domnívám, že nakonec v obojím; 

4.  Jinak podle předmětu, tedy podle toho, zda se jedná o vlastnictví k věci movité či 

k věci nemovité. Na rozdíl od vlastnictví věcí movitých, které obvykle nejsou 

předmětem evidence žádného veřejného rejstříku, jsou s vlastnictvím některých 

věcí nemovitých totiž spjaty specifické povinnosti, o nichž bude podán výklad 

později; 

5.  Podle obsahu, neboť obsah vlastnického práva k odlišným věcem je kvalitativně 

jiný
73

. Toto kritérium je ovšem spíše teoretické, neboť by zavádělo nepřípustné 

rozlišování vlastnického práva ve vztahu ke každému předmětu zvlášť;  

                                                 
70

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 681, 687 nebo JANKŮ, Martin. Nemovitosti: koupě, prodej a další právní vztahy. 

2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007, s. 1. Z komentáře k OZ je patrná názorová nejednotnost. Na 

jednu stranu zde zmíněný Havlan vnímal určitou pluralitu jediného reálně existujícího vlastnického práv na 

stranu druhou zatímco kolektiv autorů komentáře zastává zcela opačný názor, kdy dle jejich názoru nelze po 

roce 1990 o různých formách vlastnictví ani uvažovat. Stejný názor zastává např. i M. Janků. 
71

  Viz. §§ 489 až 490 NOZ. Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní 

rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 10. 
72

  Srov. např. ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 

8. 
73

  Srov. např. tamtéž, s. 7. 
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6.  Vlastnické právo vzniká i k ostatním předmětům občanskoprávních vztahů, nejen 

k věcem, ale např. i k bytům a nebytovým prostorám. 

2.7 Výkon a omezení ve výkonu vlastnického práva 

Výkonem vlastnického práva lze rozumět realizaci jednotlivých vlastnických 

oprávnění, která tvoří obsah vlastnického práva. Tato lze realizovat právními úkony, ať již ve 

formě konání (= právní úkony komisivní) či nekonání (= právní úkony omisivní). Vlastník 

může dokonce překročit při výkonu svého práva meze, které jsou výkonu vlastnického práva 

dány zákonem. V takovém případě se však nejedná o výkon vlastnického práva v pravém 

slova smyslu, nýbrž o zneužití vlastnického práva, tedy o protiprávní úkon.
74

  

Výše bylo pojednáno o tom, že obsah vlastnického práva není pouhou sumou dílčích 

oprávnění, nýbrž že jeho charakteristickým znakem je všeobecnost, tedy možnost vlastníka 

nakládat s věcí jakýmkoliv myslitelným způsobem, který ovšem není v rozporu se zákonem. 

Výkon vlastnického práva je tedy omezen, přičemž omezení může být následující povahy
75

: 

1.  Ústavní. Pravidlo, že „vlastnictví zavazuje“ je zmíněno v čl. 11 odst. 3 Listiny. 

Ačkoli s touto zásadou dále OZ nepracuje, je třeba ji vykládat jako pojmový znak 

vlastnictví tak, „že vlastnictví jako právní institut nespočívá jen v právu jednoho a 

v povinnosti ostatního ho v jeho právu nerušit, nýbrž že i vlastník sám má 

z důvodu svého vlastnictví určité povinnosti vznikající mu přímo ze zákona.“ 

Podle téhož článku pak výkon vlastnického práva nesmí zejména „poškozovat 

lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“. 

V souladu s výše uvedeným lze vlastnictví chápat jako elastické, ale pojmově jen 

v určitých mezích. Listina ve svém čl. 11 odst. 4 rovněž pamatuje na omezení či 

dokonce odnětí vlastnického práva, a to ve veřejném zájmu, na základě zákona  

a za náhradu; 

2.  Zákonné. Pravidlo, že „výkon práv a povinností vyplývajících 

z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a 

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy“ je obsaženo 

v § 3 odst. 1 OZ. Toto pravidlo platí na obě strany – jak vlastník při výkonu svých 

práv nesmí narušit výkon práv jiných osob, tak třetí osoby nesmějí rušit samého 

vlastníka při výkonu jeho práv. Do kategorie zákonných omezení výkonu 

                                                 
74

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 239, 

285. 
75

  Srov. např. tamtéž, s. 285-297 nebo ELIÁŠ, Karel. Stálost vlastnického práva a jeho proměny. Právní rádce. 

2009, roč. 2009, č. 4, s. 7. 
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vlastnického práva rovněž spadá zákaz imisí podle § 127 odst. 1 OZ nebo tzv. 

zákonná věcná břemena podle § 127 odst. 3 OZ; 

3.  Úředního výroku.
76

 Úředním výrokem může dojít k omezení vlastnického práva 

zástavním právem či zřízením věcného břemene. Vlastnické právo lze ovšem 

omezit také dle § 127 odst. 2 OZ tím, že soud rozhodne dokonce o aktivní 

povinnosti vlastníka pozemku pozemek oplotit nebo na základě § 128 odst. 2 OZ, 

podle něhož lze za určitých podmínek – v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny – věc 

vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit (= nezpůsobit zánik vlastnického práva); 

4.  Soukromoprávního úkonu. Vlastník věci se sám může dobrovolně zavázat 

k povinnosti něco nekonat, tj. něco opomenout (= omittere) nebo strpět (= pati) či 

naopak k povinnosti něco konat (= facere, dare). 

                                                 
76

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 295, 

297. 
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3 Právní pojetí věcí se zvláštním ohledem na nemovitosti 

Cílem této práce je pojednat o otázce smluvního nabývání vlastnického práva 

k nemovitostem; dříve  je však třeba vymezit, co si pod pojmem nemovitost lze představit. 

3.1 Věc v právním smyslu 

Výše bylo uvedeno, že předmětem vlastnického práva může být vždy jen věc 

v právním smyslu. OZ však pojem věc na žádném místě nedefinuje a je tak třeba si pomoci 

občanskoprávní teorií, příp. ustálenou praxí
77

. Podle této lze za věc způsobilou být předmětem 

občanskoprávních vztahů považovat pouze věc hmotnou
78

, která je navíc objektivně 

ovladatelná a užitečná, je existující, individuálně určená a představuje celek. Ve svém § 119 

odst. 1 pak OZ tyto věci rozděluje na věci movité a nemovité.  

Zásada, že předmětem vlastnického práva mohou být jen věci hmotné, byla ovšem 

zvláštními předpisy i praxí postupně prolamována
79

. NOZ tento princip opouští a vrací se 

k rakouskému pojetí věcí po vzoru ABGB
80

. Podle § 489 NOZ je tedy věc chápána jako vše, 

„co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“, ať se již jedná o věc hmotnou či nehmotnou. 

Hmotnou věcí je pak dle § 496 odst. 1 NOZ „ovladatelná část vnějšího světa, která má 

povahu samostatného předmětu“, zatímco věcí nehmotnou jsou dle § 496 odst. 2 NOZ 

„práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“ Přes nejrůznější změny 

ve společensko-politickém uspořádání vždy platilo, že nemovitosti byly právně relevantním 

předmětem občanskoprávních vztahů. Zajímavostí pak je, že podle NOZ bude za nemovitost 

možné považovat i věc nehmotnou, tedy např. právo stavby.  

3.2 Vztah nemovitostí k věcem movitým 

Základním tříděním věcí, které vychází již z římského práva, je jejich třídění na věci 

movité (= res mobiles) a věci nemovité (= res immobiles).
81

 Věci movité jsou věci, s nimiž lze 

                                                 
77

  Srov. např. RYDLOVÁ, Nina. Nemovitost jako předmět právních vztahů v českém a italském právu - 

komparace. Brno, 2009, s. 29. Dále srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 

5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 239, 274-275, 280 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, 

HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 681. 
78

  Viz. § 292 ABGB, podle něhož jde o věc vnímatelnou smysly. 
79

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 276 

nebo důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 496-498 (s. 124).  
80

  Viz. § 285 ABGB: „Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním smyslu.“ 
81

  Srov. např. KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., 

s. 86, 175-179 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., 

s. 242. Dále srov. např. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 

2009. s 11. 
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pohybovat, aniž by tímto pohybem došlo ke změně jejich podstaty. Naproti tomu věcmi 

nemovitými takto hýbat nelze. Ve smyslu římského práva byly za nemovitosti považovány 

výhradně pozemky, které byly určitým způsobem vymezeny – ohraničeny. Vše ostatní bylo 

považováno za věci movité, přičemž byly-li tyto věci navíc pevně a trvale spojeny 

s pozemkem (např. budovy, stromy, rostliny aj.), pak byly považovány za součásti pozemku. 

V římském právu se totiž uplatňovala zásada superficies solo cedit, podle níž pozemku, který 

je v daném případě chápán jako věc hlavní, ustupuje vše, co je s ním pevně a trvale spojeno, 

tedy vše toto s ním sdílí jeho právní osud. 

Třídění věcí (hmotných) na věci movité a nemovité je rovněž zakotveno ve stávajícím 

OZ, a to konkrétně v jeho § 119 odst. 1. Nemovitosti pak OZ ve svém § 119 odst. 2 vymezuje 

pozitivně jako „pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“. A contrario k § 119 

odst. 2 OZ jsou pak všechny ostatní věci svým charakterem movité. V protikladu 

k římskoprávnímu pojetí nemovitosti chápe OZ tuto kategorii věcí šířeji o „stavby spojené se 

zemí pevným základem“, což je dáno výstavbou OZ na zásadě superficies solo non cedit 

obsažené v § 120 odst. 2 OZ.  

Třídění věcí na věci movité a nemovité převzal rovněž NOZ. Nemovitými věcmi jsou 

dle § 498 odst. 1 NOZ: „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.“ Ostatní věci (ať svou povahou 

hmotné či nehmotné) § 498 odst. 2 NOZ výslovně prohlašuje za věci movité. Na rozdíl od 

současného OZ se NOZ ve svém § 506 vrací ke staré římskoprávní zásadě, a to výše popsané 

superficies solo cedit. Podle této zásady jsou stavby a jiná zařízení zřízená na pozemku – 

s výjimkou staveb dočasných, avšak zahrnujíc jinak vše, co je zapuštěno v pozemku či 

upevněno ve zdech – součástí pozemku. Součástí pozemku jsou ovšem i podzemní stavby, za 

předpokladu, že nejsou nemovitou věcí dle § 498 odst. 1 NOZ.  

Bližšímu vymezení nemovitostí a jejich jednotlivých druhů bude věnována pozornost 

později. Na tomto místě je nicméně vhodné zmínit alespoň základní důvody, pro které je 

nutno mezi věcmi movitými a nemovitými rozlišovat
82

: 

1.  Odlišný způsob převodu věcí movitých a nemovitých. K převodu nemovitostí 

bylo již od dob římského práva nutno zvláštního jednání, a to tzv. mancipace, při 

níž muselo být přítomno pět běžných a jeden zvláštní svědek (tzv. libripens neboli 

                                                 
82

  Srov. tamtéž. 
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vážný) nebo se jednání muselo uskutečnit před státním úředníkem (obvykle 

praetor). U věcí movitých nespadajících mezi tzv. mancipační věci však žádný 

specifický způsob převodu stanoven nebyl. Nejinak tomu je i v současnosti, kdy 

jsou v OZ stanoveny náležitosti podmiňující platnost právního úkonu týkajícího se 

nemovitosti. Takovou obligatorní náležitostí je např. dle § 46 odst. 1 OZ písemná 

forma smlouvy o převodu nemovitostí či případně jiných smluv, o nichž tak 

stanoví zákon nebo dohoda účastníků. V případě smlouvy o převodu nemovitosti 

navíc musejí být projevy vůle účastníků na téže listině. Písemnou formu smlouvy, 

stejně jako podpisy účastníků na téže listině, vyžaduje k platnosti právního jednání 

týkajícího se převodu či zřízení věcných práv k nemovitým věcem, jakož i 

k právnímu jednání, kterým se takové právo mění či ruší, také NOZ
83

.   

2.  Odlišný způsob nabývání vlastnického práva u věcí movitých a nemovitých. 

V OZ je tato problematika upravena v § 133 odst. 1 až 3. Není-li právním 

předpisem stanoveno či účastníky dohodnuto jinak, pak se k věcem movitým 

nabývá vlastnické právo okamžikem převzetí věci. Odlišný je ovšem režim 

nabývání vlastnického práva k nemovitostem, přičemž ten se dále dělí podle toho, 

zda převáděná nemovitost je či není předmětem evidence v katastru nemovitostí. 

Vlastnické právo k nemovitosti, jež je předmětem této evidence, se nabývá 

okamžikem zápisu tohoto práva do katastru nemovitostí. Naproti tomu, pokud 

nemovitost předmětem této evidence není, nabývá se vlastnické právo již 

okamžikem účinnosti převodní smlouvy. NOZ převod vlastnického práva k věcem 

movitým i nemovitým, které nejsou předmětem evidence veřejného seznamu, 

váže na okamžik účinnosti smlouvy
84

 nebo nejdříve na okamžik „odlišení [této 

věci] od jiných věcí téhož druhu“
85

. K věcem, které jsou předmětem evidence 

veřejného seznamu, ať již movitým (§ 1102 NOZ) nebo nemovitým (§ 1105 

NOZ), se pak vlastnictví nabývá zápisem do tohoto seznamu (na rozdíl od 

nemovitostí, u věcí movitých může jiný právní předpis stanovit jinak).  

3.  Odlišná doba potřebná pro vydržení vlastnického práva. Vydržení (= 

usucapio) představuje způsob originárního nabytí vlastnického práva k věci, kdy 

po určitou dobu trvající faktický stav má být posuzován jako stav právní. Právní 

úprava možnosti vydržení se v průběhu doby měnila. V římském právu zprvu 

                                                 
83

  Viz. §§ 560 a 561 odst. 2, 2128 odst. 1 NOZ. 
84

  Viz. §§ 1099 a 1100 odst. 1 NOZ u věcí určených jednotlivě. 
85

  Viz. § 1101 odst. 1 NOZ u věcí určených podle druhu. 
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vycházela ze Zákona XII desek, kde k vydržení postačovalo užívání věci (= usus), 

a to v případě věcí movitých po dobu jednoho roku a u nemovitostí (= pozemky) 

po dobu dvou let. Představitelé římské právní vědy však postupně formulovali 

řadu dalších podmínek a náležitostí, které bylo třeba splnit, aby mohlo dojít 

k nabytí civilního vlastnického práva. Vydržet tedy bylo možné pouze věc, která 

byla způsobilá být předmětem vlastnického práva (= res habilis), a to za 

předpokladu, že tato byla nabyta a držena (= possessio) na základě právního titulu 

(= titulus, iusta causa) držitelem přesvědčeným o oprávněnosti své držby (= 

bonae fidei possessor) po dobu tzv. vydržecí doby. Vydržecí doba se postupně 

prodlužovala a v době justiniánské kodifikace byla tři roky pro věci movité, deset 

let pro nemovitosti mezi přítomnými a dvacet let pro nemovitosti mezi osobami 

nepřítomnými. Právní úprava vydržení byla zahrnuta rovněž do stávající úpravy 

českého občanského práva. Dle § 134 odst. 1 OZ může oprávněný držitel nabýt 

vlastnické právo k věci, jestliže ji má nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o 

movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Vydržet věc ovšem bude 

možné také podle úpravy NOZ, který rozlišuje mezi vydržením tzv. řádným a 

mimořádným. Řádně bude možné vydržet věc dle § 1089 odst. 1 NOZ: „drží-li 

poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do 

vlastnictví“. Podmínky takového vydržení budou stejné jako v římském právu
86

. 

Mimořádně bude ovšem možné věc vydržet i bez právního důvodu, uplyne-li 

dvojnásobná doba než je potřeba k řádnému vydržení a nebude-li držiteli prokázán 

nepoctivý úmysl (§ 1095 NOZ).  

4.  Zvláštní režim odpovědnosti za vady nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí. Obecná úprava odpovědnosti za vady vychází z § 499 OZ, podle 

něhož kdo jinému přenechá věc za úplatu, odpovídá za to, že tato věc má výslovně 

vymíněné nebo obvyklé vlastnosti. Dle § 500 odst. 1 OZ však nárok 

z odpovědnosti za vady nelze uplatňovat u nemovitostí, jde-li o vady zjevné nebo 

takové vady, které lze zjistit z příslušné evidence nemovitostí
87

. Toto specifikum 

                                                 
86

  Tedy (i) způsobilá věc (a contrario k § 1089 odst. 2 NOZ, §§ 489 n. NOZ); (ii) právní titul (§ 1090 odst. 1 

NOZ); (iii) způsobilá držba (§§ 987 až 1002, 1090 odst. 1 NOZ), která musí být poctivá (§ 992 NOZ) a pravá 

(§ 993 NOZ), což se vyvratitelně presumuje (§ 994 NOZ); (iv) poctivý držitel (§ 1089 odst. 1 NOZ); (v) 

uplynutí vydržecí doby – 3 roky pro věci movité a 10 let pro nemovitosti (§ 1091 odst. 1 a 2 NOZ). 
87

  Ledaže by zcizitel nabyvatele výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoli vad (viz. § 500 odst. 1 OZ).  
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nemovitostí však bude NOZ rozšířeno i na věci movité, které budou předmětem 

evidence veřejného seznamu
88

.  

5. Věcná břemena lze zřídit pouze k nemovitostem.
89

 Dle § 151 n odst. 1 OZ totiž 

„věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, 

že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.“ Práva odpovídající 

věcným břemenům pak mohou směřovat k nemovitosti (= ius ad rem) nebo 

k osobě (= ius ad personam). Povaze věcného břemene je někdy připodobňováno 

rovněž věcné (= ius ad rem) předkupní právo podle § 603 odst. 2 OZ, které může 

být založeno jen písemnou smlouvou a nabývá se vkladem do katastru 

nemovitostí. NOZ věcná břemena upravuje v §§ 1257 až 1308 odlišně – ve vztahu 

k věcem (nikoli jen k nemovitostem), a to jako služebnosti a reálná břemena. Dle 

§ 1257 odst. 1 NOZ je přitom služebnost věcným právem spočívajícím 

v povinnosti vlastníka věci něco trpět nebo něčeho se zdržet. Reálné břemeno je 

rovněž věcným právem, nicméně k tíži dočasného vlastníka věci, který má 

oprávněné osobě něco dávat či něco konat (§ 1303 NOZ).    

 

Z výše uvedeného vyplývá, že správné rozlišování mezi věcmi movitými a 

nemovitými je více než na místě. Pojmu nemovitosti však ještě bude věnována pozornost na 

dalších stránkách předkládané práce.  

3.3 Pojem nemovitosti dle OZ a navazujících předpisů 

Pojem nemovitost je často užíván, ať již v běžné řeči laické i odborné veřejnosti či 

v rámci právních předpisů, kde představuje tzv. legislativní zkratku. Představy o obsahu 

tohoto pojmu se však mohou od osoby k osobě různit a někdy mohou být dokonce i v rozporu 

se zákonnou úpravou. Zdánlivě jednotné vymezení pojmu nemovitost v OZ totiž 

v komplexnosti našeho právního řádu nabývá na nejednoznačnosti.
90

 Na následujících řádcích 

bude věnována pozornost vymezení pojmu nemovitost ve vztahu k několika zákonům, které 

jsou voleny průřezově ve vztahu k tématu této práce.   

                                                 
88

  Viz. § 1107 odst. 1 NOZ: „Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou 

zapsány ve veřejném seznamu…“ Obdobně to je stanoveno také v § 1917 NOZ: „Je-li vada nápadná a 

zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži nabyvatele…“ 
89

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 408-

411. 
90

  Srov. např. JANKŮ, Martin. Nemovitosti: koupě, prodej a další právní vztahy. 2. aktualiz. vyd. Brno: 

Computer Press, 2007, s. 2-3. 
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3.3.1 Občanský zákoník 

OZ vymezuje pojem nemovitost ve svém § 119 odst. 2 jako „pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem“. Z uvedeného vymezení vyplývá, že pozemky jsou 

nemovitostmi bez ohledu na jakoukoliv svoji další charakteristiku, zatímco u staveb je situace 

složitější. Stavba je totiž nemovitostí jen potud, pokud je spojena se zemí pevným základem. 

A contrario pak platí, že vše, co je věcí v právním smyslu a nelze pod § 119 odst. 2 OZ 

podřadit, je věcí movitou.  

Dle současné úpravy OZ lze rozlišovat dva základní druhy nemovitostí, a to pozemky a 

stavby spojené se zemí pevným základemTyto nemovitosti jsou samostatnými věcmi 

v právním smyslu a každá z nich má svůj vlastní právní osud. To je dáno uplatňováním 

zásady superficies solo non cedit, která je obsažena v §120 odst. 2 OZ, jenž stanovil, že 

„stavba není součástí pozemku“. U staveb se tedy toto pravidlo neuplatňuje bezvýjimečně, 

když stavby, které se zemí nejsou spojeny pevným základem, lze považovat naopak za 

součást pozemku, respektive za věci movité.  

3.3.2 Katastrální zákony 

Současná právní úprava problematiky katastru nemovitostí je upravena ve dvou 

zákonech, a to v KZ a v zákoně o zápisech. Druhý zmíněný je ovšem spíše procedurálním 

předpisem a vymezení pojmu nemovitost nám příliš neusnadní.  

V § 1 odst. 2 KZ je uvedeno, že „katastr je soubor údajů o nemovitostech v České 

republice…“, přičemž podle § 2 odst. 1 se v něm evidují: 

1.  Pozemky v podobě parcel; 

2.  Budovy spojené se zemí pevným základem; 

3.  Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona 

v budovách; 

4.  Rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat 

evidenci v katastru nemovitostí dle příslušných ustanovení KZ, požádá-li o to 

vlastník nemovitosti či jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru; 

5.  Rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat 

evidenci dle příslušných ustanovení KZ v souvislosti se vznikem, změnou nebo 

zánikem věcného práva k nim; 

6.  Stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž tak stanoví zvláštní předpis
91

. 

                                                 
91

  Např. vodní díla. Srov. např. RYDLOVÁ, Nina. Nemovitost jako předmět právních vztahů v českém a 

italském právu - komparace. Brno, 2009, s. 31. 
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Z výše zmíněných ustanovení KZ by při značném zjednodušení bylo možné dovodit, 

že vše, co je ze zákona předmětem evidence katastru nemovitostí, je rovněž nemovitostí – 

alespoň ve smyslu § 1 odst. 2 KZ. Takový postup ovšem rozšiřuje vymezení nemovitostí 

obsažené v OZ, neboť by za nemovitosti považoval např. i byty a nebytové prostory vymezené 

jako zvláštní jednotky v budově
92

. Za určitých podmínek je dle KZ považována za nemovitost 

rovněž tzv. rozestavěná stavba, respektive budova
93

 a naopak některé nemovitosti (stavby) 

předmětem evidence katastru nemovitostí být nemusí (§ 2 odst. 2 KZ)
94

.  

3.3.3 Zákon o vlastnictví bytů 

Laická veřejnost velmi často používá pojmu nemovitost mj. k označování bytů a 

nebytových prostor. Jedním z důvodů je, že tyto jsou předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, jak bylo popsáno výše. Nicméně jsou byty a nebytové prostory skutečně 

nemovitostmi ve smyslu právním, respektive ve smyslu některého zvláštního zákona? Lze je 

označit za „nemovitost v nemovitosti“, jak učinil – byť z faktického hlediska – M. Janků
95

?  

Dle § 118 odst. 2 OZ mohou být byty a nebytové prostory předmětem 

občanskoprávních vztahů
96

 a to podle právní povahy jako
97

: 

1.  Prosté části budovy, v níž se nalézají, tedy nikoli jako samostatné předměty 

občanskoprávních vztahů dle § 118 odst. 2 OZ; 

2.  Vymezené části domu, tedy jednotky v domě dle § 2 písm. h) ZVB, které jsou 

samostatným předmětem občanskoprávních vztahů dle § 118 odst. 2 OZ. 

 

Otázku vlastnictví bytů a nebytových prostor měl ve smyslu § 125 odst. 1 OZ upravit 

zvláštní zákon. Tímto je ZVB. Jak jsem uvedla výše, představuje vlastnické právo možnost 

                                                 
92

  Srov. např. JANKŮ, Martin. Nemovitosti: koupě, prodej a další právní vztahy. 2. aktualiz. vyd. Brno: 

Computer Press, 2007, s. 2 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní 

aktualiz. vyd., s. 248. Byty a nebytové prostory mohou být předmětem vlastnického práva za podmínek ZVB.  
93

  Viz. § 27 písm. l) KZ, podle něhož je rozestavěnou budouvou: „budova v alespoň takovém stupni 

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

jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční 

nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním“. 
94

  Srov. např. JAKUBÍKOVÁ, Ludmila. Stavby spojené se zemí pevným základem a neevidované v katastru 

jako předmět právních vztahů. Brno, 2006, s. 47-73. Předmětem evidence nemusejí být drobné stavby (§ 2 

odst. 2 a § 27 písm. m) KZ, § 139b odst. 7 a 8 SZ), některé podzemní stavby, zpevněné plochy, vodní díla, 

liniové stavby, rozestavěné stavby, stavby postavené bez stavebního povolení, nezkolaudované stavby a 

ostatní stavby fakticky neevidované v katastru. 
95

  JANKŮ, Martin. Nemovitosti: koupě, prodej a další právní vztahy. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 

2007, s. 2. 
96

  Dle M. Pekárkové nikoli jako věc. Srov. PEKÁRKOVÁ, Martina. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. 

Brno, 2009, s. 11. 
97

  ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 247-248. 
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přímého a neomezeného nakládání toliko s věcí hmotnou. Dle § 119 odst. 1 OZ lze jen věci 

(věci hmotné) rozlišovat na tzv. movité a nemovité. Jestliže je ovšem bytům a nebytovým 

prostorám odepřen status věci, pak jen stěží mohou být považovány za nemovitost. 

Nemovitostmi ostatně nemohou být ani proto, že dle § 119 odst. 2 OZ jimi jsou jen „pozemky 

a stavby spojené se zemí pevným základem“, přičemž pevně se zemí spojenou pevným 

základem je de facto jen budova, v níž se byty a nebytové prostory nacházejí, nikoli ony samy. 

Ve shodě s P. Dobešem
98

, nezbývá než chápat byty a nebytové prostory, respektive jednotky 

jako „obdobné předměty práva“ k nemovitostem. Právní vztahy k nim se pak ve smyslu § 3 

odst. 2 ZVB řídí subsidiárně ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, 

které se týkají nemovitostí.  

Právě na příkladu bytů a nebytových prostor je možné pozorovat problémovost 

striktního nahlížení vlastnického práva jako práva, které může existovat jen ve vztahu 

k věcem hmotným. Jelikož se nejedná o věci v právním smyslu, tedy nejde o výše popsané 

předměty vlastnického práva, vlastnictví k nim by právně nemohlo vzniknout. Zvláštní 

zákony
99

 a navazující právní praxe nicméně tuto zásadu postupně prolamovaly. Pokud jde o 

obsah vlastnického práva k bytům a nebytovým prostorám jako jednotkám, i tento se liší od 

obsahu vlastnického práva k věcem. Tak například, jen těžko si lze představit, že by vlastník 

bytu či nebytového prostoru mohl předmět svého vlastnictví zničit (= ius abutendi) a rovněž 

výkon vlastnického práva zde bude daleko více omezen stejnými právy druhých, než 

v případě jiných předmětů vlastnictví. Lze mít za to, že stávající právní úprava je 

neudržitelná, přináší v praxi nemalé obtíže a její změna přinášená NOZ je tak zcela na místě.  

O těchto změnách bude pojednáno dále. 

3.3.4 Stavební zákon 

Je zajímavé, že SZ přímo pojem nemovitost nevymezuje. Z hlediska správního práva 

se ovšem věnuje právní úpravě mj. pozemků a staveb, které jsou nemovitostmi ve smyslu OZ, 

ale i staveb, které jimi naopak nejsou.  

3.3.5 Zákon o dani z nemovitostí 

V § 1 odst. 1 ZDN se stanoví, že tento zákon upravuje daň z nemovitostí, přičemž tuto 

daň tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. Dle § 2 odst. 1 ZDN jsou předmětem daně z 

pozemků pozemky, které jsou na území ČR vedené v katastru nemovitostí, s výjimkou 

                                                 
98

  Srov. DOBEŠ, Petr. Předmět nájmu bytů a nebytových prostor. Právní rádce [online]. 2008 [cit. 2013-08-

12]. 
99

  Např. § 125 odst. 1 OZ ZVB. 
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pozemků uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZDN
100

. U pozemků co do jejich charakteru 

jako nemovitosti tu nevzniká žádného rozporu. Jinak tomu je v případě daně ze staveb, kdy 

podle § 7 odst. 1 ZDN jsou jejím předmětem nejen různé stavby (§ 7 odst. 1 písm. a) – c) 

ZDN), ale rovněž, dle § 7 odst. 1 písm. d) – e) ZDN, byty a nebytové prostory včetně podílů 

na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. A naopak, ačkoli 

ve výše uvedeném smyslu je stavba, respektive budova, v níž se byty a nebytové jednotky 

nacházejí tím jediným, co je „pevnými základy spojeno se zemí“ a tedy i nemovitostí ve 

smyslu OZ, není tato – stejně jako celá řada jiných staveb – podle § 7 odst. 2 ZDN předmětem 

daně ze staveb.   

3.4 Pojem nemovitosti dle NOZ a navazujících předpisů 

Z výše uvedeného je patrná nejednoznačnost stávající právní úpravy co do vymezení 

pojmu nemovitost. Obecná právní úprava OZ vylučuje, aby byty a nebytové prostory byly 

chápány jako nemovitost, texty předpisů správního a finančního práva je naopak do „kolonky“ 

nemovitost mnohdy řadí. Ačkoli tato pojmová nezakotvenost jde napříč vícero právními 

odvětvími, nepovažuji ji za žádoucí. Na obzoru je však nyní právní úprava NOZ, která přes 

původní obtíže, jimiž si při své aplikaci zajisté projde, může vnést do oblasti práv nemovitostí 

více systematičnosti.  

3.4.1 Nový občanský zákoník  

NOZ do našeho právního řádu přináší doslova obrat paradigmat
101

. Jeho koncepce je 

výrazně ovlivněna civilními kodexy z první poloviny 19. století
102

 a dále vládním návrhem 

občanského zákoníku z roku 1937. Na následujících řádcích bude pojednáno o hlavních 

změnách, které ve vztahu k nemovitostem NOZ přináší a které tak vejdou v účinnost k 1. 

lednu 2014.  

Základním východiskem nové úpravy je pojem věci v právním smyslu, kterou „je vše, 

co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“
103

. Tyto věci mohou nově – podle práva – být 

jak hmotné, tak nehmotné. Za hmotnou věc přitom NOZ označuje ovladatelnou část vnějšího 

                                                 
100

  Zjednodušeně se jedná o zastavěné pozemky v rozsahu půdorysu na nich umístěných staveb, lesní pozemky, 

vodní plochy a pozemky určené pro obranu státu.  
101

  Srov. ELIÁŠ, Karel. Návrh českého občanského zákoníku: Obrat paradigmat. Právní rádce. 2010, roč. 2010, 

č. 1, s. 4. 
102

 Zejména ABGB, jenž na území ČR platil až do roku 1950. 
103

 Viz. § 489 NOZ. 
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světa, jež je svou povahou samostatným předmětem; věcmi nehmotnými jsou pak „práva, 

jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty“.
104

  

Další novinkou je zásadně rozšířená definice nemovitých věcí, které NOZ rozděluje do 

tří sfér
105

: 

1.  Dle § 498 odst. 1 NOZ jsou nemovitými věcmi: 

1.1.  Pozemky a věcná práva k nim; 

1.2.  Podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. podzemní 

garáže k bytovým jednotkám) a věcná práva k nim; 

1.3.  Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Nelze si nevšimnout, že 

podle této úpravy bude nově možné za nemovitou věc považovat také 

věc nehmotnou (např. právo stavby dle § 1242 NOZ aj.); 

1.4.  Věci, o kterých právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku, a to 

za předpokladu, že tuto věc nelze přenést z místa na místo bez narušení 

její podstaty
106

.  

2.  Dle §§ 1158 odst. 2 a 1159 NOZ jsou nově ovšem nemovitými věcmi také: 

2.1.  Jednotky, tedy byty a soubory bytů jako prostorově oddělené části a 

podíly na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a 

neoddělitelné; 

2.2.  Jednotky, tedy nebytové prostory a soubory nebytových prostorů jako 

prostorově oddělené části a podíly na společných částech nemovité věci 

vzájemně spojené a neoddělitelné. 

3.  Dle § 3055 odst. 1 věty první NOZ (přechodná ustanovení) je nemovitou věcí i 

stavba spojená se zemí pevným základem, za předpokladu, že podle dosavadních 

právních předpisů není součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí 

účinnosti NOZ ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku.  

 

Zcela zásadní obrat lze na úrovni NOZ pozorovat ve znovu-uplatnění staré 

římskoprávní zásady, a to že povrch ustupuje půdě (= superficies solo cedit). Tato je obsažena 

v § 506 odst. 1 NOZ, podle něhož „součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod 

povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb 

dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ Dočasné stavby 

                                                 
104

 Viz. § 496 NOZ. 
105

 Srov. např. HÁJKOVÁ, Michaela. Nemovité věci v novém občanském zákoníku. Epravo.cz [online]. 2012 

[cit. 2013-08-12]. 
106

  Např. zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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tedy nebudou ani pro futuro součástí pozemku
107

, zatímco stavby trvale zřízené na pozemku 

se stanou jeho součástí, čili budou sdílet jeho osud.  

Bezesporu zajímavým bude osud tzv. podzemních staveb, které se podle NOZ rozlišují 

na dvě skupiny.
108

 Jednak na stavby se zvláštním (autonomním) hospodářským určením
109

, 

jež budou považovány za nemovité věci a dále na podzemní stavby zřízené jako součást 

konkrétního pozemku. NOZ se ovšem záměrně vůbec nedotýká právní úpravy důlních děl a 

důlních staveb pod povrchem a dále nezasahuje do speciálních úprav obsažených ve 

zvláštních zákonech, kdy tyto mohou stanovit, že určitá věc je věcí nemovitou (např. pozemní 

komunikace či letiště atp.).  

Takto významnou změnu, která se v podstatě dotýká základních práv, na jejichž 

ochraně je naše společnost – jako moderní demokracie – vystavěna, však nelze provést bez 

dalšího. K usnadnění přechodu od stávající právní úpravy, jež vychází ze zásady oddělenosti 

pozemků a staveb (= superficies solo non cedit), k úpravě NOZ, byla v přechodných 

ustanoveních, tedy v §§ 3054 až 3055 NOZ, zakotvena dvě základní pravidla:   

1.  je-li ke dni nabytí účinnosti NOZ pozemek i stavba na něm zřízená, jež dle 

dosavadních předpisů není jeho součástí, ve vlastnictví téže osoby, pak nabytím 

účinnosti NOZ se tato stavba stává součástí pozemku a nebude již samostatnou 

věcí;  

2. je-li ke dni nabytí účinnosti NOZ pozemek, na němž je zřízena stavba spojená se 

zemí pevným základem, ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka stavby, pak se 

dnem nabytí účinnosti NOZ se tato stavba nestává součástí pozemku a je i nadále 

samostatnou nemovitou věcí. Totéž platí i pro případy spoluvlastnictví, kdy jen 

některý spoluvlastník je (spolu)vlastníkem pozemku i stavby či případě jen 

pozemku či jen stavby. Rovněž to platí v případech, kdy na základě věcného práva 

vzniklého přede dnem nabytí účinnosti NOZ nebo na základě smlouvy uzavřené 

přede dnem nabytí účinnosti NOZ má dojít ke zřízení stavby na pozemku jiného 

vlastníka. 

 

 

                                                 
107

  Dočasnost stavby může vyplývat jednak z jejího charakteru (např. montovaná chata) nebo také z titulu, na 

jehož základě byla zřízena. Dle § 2 odst. 3 věty druhé SZ se za dočasnou stavbu považuje „stavba, u které 

stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.“ 
108

 Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 496-498. 
109

 Např. metro, vinný sklep pod cizím pozemkem apod.  
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Realizace výše uvedených  pravidel je dále upravena v §§ 3056 až 3061 NOZ 

následovně:  

1.  Stane-li se pozemek i stavba na něm zřízená vlastnictvím téže osoby, pak tato 

stavba přestane být samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je 

zřízena
110

;  

2. Nestane-li se stavba součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti NOZ, pak má 

vlastník pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastník stavby má totéž 

předkupní právo k pozemku. Předkupní právo ke stavbě pak může zahrnovat 

rovněž podzemní stavbu, je-li příslušenstvím stavby nadzemní, zatímco předkupní 

právo k pozemku může být i relativně úzké, lze-li část pozemku se stavbou 

oddělit, aniž by to podstatně ztížilo jejich užívání a požívání. V takovém případě 

totiž vzniká předkupní právo jen na tu část pozemku, která je nezbytná pro výkon 

vlastnického práva ke stavbě. Tato předkupní práva jsou věcněprávní povahy (= 

ius ad rem), tedy je možné je uplatňovat proti všem vlastníkům pozemku či 

stavby
111

;  

3.  Tato pravidla se však neuplatní na stavby, které nejsou součástí pozemku podle 

NOZ, tedy na tzv. dočasné stavby a dále na nemovité věci, které dle jiného 

právního předpisu nejsou součástí pozemku, za předpokladu, že takové věci nelze 

přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty
112

;  

4. Zvláštní odchylkou od zmíněných základních pravidel je pak ustanovení § 3060 

NOZ, podle něhož se stavba nestane součástí pozemku tehdy, jestliže stavbu nebo 

pozemek zatěžuje věcné právo, a to dokud toto věcné právo trvá, jestliže to jeho 

povaha vylučuje;  

5.  Na úrovni NOZ bude dále důsledně chráněna dobrá víra třetích osob v to, že 

stavba je součástí pozemku. Zřídí-li vlastník pozemku věcné právo či zcizí-li 

vlastnické právo ve prospěch třetí osoby, která je v této dobré víře, pak se vůči 

této osobě stavba považuje za součást pozemku a vlastník stavby se vůči 

zřizovateli věcného práva či zciziteli vlastnického práva může dožadovat náhrady 

za znehodnocení svého vlastnictví (v případě zřízení věcného práva) či náhrady ve 

                                                 
110

 Viz. §§ 3054 a 3058 odst. 1 věta první NOZ. 
111

 Viz. zejm. §§ 3055 a 3056 NOZ. Srov. např. HÁJKOVÁ, Michaela. Nemovité věci v novém občanském 

zákoníku. Epravo.cz [online]. 2012 [cit. 2013-08-12]. 
112

 Viz. zejm. §§ 3054, 3058 a 3061 NOZ. 
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výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva (v případě zcizení 

vlastnického práva).
113

  

 

Jak bylo uvedeno výše, NOZ přináší komplexní přeměnu toho, co bude možné vnímat 

jako nemovitost. Za věc nemovitou bude nově možné považovat i věci nehmotné, tedy věcná 

práva k nemovitostem a dále práva, o nichž tak stanoví zákon. Příkladem takového věcného 

práva, respektive práva, o němž NOZ explicitně stanovuje, že se jedná o nemovitost, je právo 

stavby, jehož právní úpravě bude blíže věnována pozornost na následujících řádcích. 

Dosavadní rozdělení nemovitých věcí na pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem 

je tak nahrazeno daleko širším chápáním tohoto pojmu. Zároveň je zde opouštěna zásada 

superficies solo non cedit ve prospěch staré římskoprávní zásady superficies solo cedit, kdy 

stavby, které jsou součástí pozemku, přestanou být samostatnými věcmi a budou následovat 

právní osud pozemku, na němž jsou zřízeny. Ustanoveními NOZ se nicméně budou bez 

dalšího řídit právní poměry vzniklé až po nabytí účinnosti NOZ (§ 3028 odst. 1). Dále se jimi 

budou řídit právní poměry (osobní, rodinné a věcné) již existující v době nabytí účinnosti 

NOZ, nestanoví-li NOZ jinak (§ 3029 odst. 2 věta první do středníku). Pokud se jedná o 

právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných, které byly založeny před 

nabytím účinnosti NOZ, pak platí, že „jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních 

předpisů.“ Obdobně tomu je i v případě jiných právních poměrů (§ 3028 odst. 2 věta první za 

středníkem a odst. 3). Ještě dlouhá léta se tedy na území ČR budeme setkávat několikerou 

právní úpravou práv k nemovitostem. A to tím spíše, že NOZ nikde nestanovuje časový limit, 

v jehož rámci by mělo dojít k vypořádání věcných práv k pozemkům a stavbám dle § 3056 

NOZ. 

3.4.2 Katastrální zákony 

Zásadním změnám, které s sebou přinese NOZ, je třeba přizpůsobit či zrušit i 

navazující právní předpisy. Mezi těmito jsou i stávající KZ a zákon o zápisech, jejichž 

zrušením, respektive jejich nahrazením jediným zákonem, by mělo dojít k odstranění stávající 

roztříštěnosti právní úpravy. Nový katastrální zákon
114

, který oba předpisy nahradí,  byl 

vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2013 a účinnosti by měl  nabýt současně s NOZ, 

tedy 1. ledna 2014.  V § 1 odst. 1 NKZ nově definuje katastr nemovitostí jako „veřejný 
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 Viz. §§ 3057 a 3058 odst. 2 NOZ. 
114

 Dále budu užívat zkratky „NKZ“.  
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seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) 

vymezených tímto zákonem…“ Tyto nemovitosti pak dle § 3 odst. 1 NKZ tvoří předmět 

evidence v katastru nemovitostí. Dle důvodové zprávy k NKZ se v katastru nemovitostí 

budou – jako nemovitosti – evidovat
115

: 

1.  Pozemky v podobě parcel – ať již samostatně nebo se stavbami, které se staly či 

stanou jejich součástí; 

2.  Budovy, kterým se přiděluje číslo popisné či evidenční, za předpokladu, že nejsou 

součástí pozemku nebo práva stavby. Tato kategorie zahrnuje rovněž dočasné 

stavby; 

3.  Budovy, kterým se nepřiděluje číslo popisné ani evidenční, za předpokladu, že 

nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a 

nejde o drobné stavby; 

4. Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, neboť ty se ani v režimu NOZ 

nestanou součástí pozemků a zůstanou samostatným předmětem právních vztahů. 

Jednotky budou nově považovány za nemovitosti považovány také dle § 1159 

NOZ; 

5.  Právo stavby; 

6.  Nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 

 

Zajímavostí je, že podle NKZ se bude nově jako nemovitost evidovat tzv. právo 

stavby, tedy „věcné právo svého druhu, které oprávněnému zjednává možnost zřídit stavbu na 

cizím pozemku … ale i oprávnění mít dokončenou stavbu jako předmět svého vlastnictví“
116

, 

neboť „toto právo je na rozdíl od většiny věcných práv obchodovatelné.“117.118 Evidenci 

v katastru nemovitostí naopak nebudou podléhat rozestavěné budovy, neboť ty se stanou součástí 

stavby či práva stavby. Dále jí nebudou podléhat ani rozestavěné jednotky, neboť ty dle NOZ 

budou podléhat stejnému právnímu režimu jako jednotky dokončené.  

3.5 Druhy nemovitostí – podle právní úpravy OZ i NOZ 

Jak bylo uvedeno výše, nemovité věci jsou věcmi zvláštních právních kvalit a je to 

vždy právo, které stanovuje, co je možné za nemovitost považovat. Tak v římském právu byly 
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 Srov. výklad k §§ 2-3. 
116

 Srov. MIKEŠ, Jiří. Právo stavby. Sborník statí z diskusního fóra o rekodifikaci občanského práva = 

Tagungsband der Diskussionsforen zum bürgerlichen Gesetzbuch, s 278. 
117

 Srov. např. důvodová zpráva k NKZ – výklad k § 3. 
118

  V modelovém případě pak jakmile časově omezené právo stavby pomine, zaniká také vlastnické právo ke 

stavbě na jeho základě zřízené a stavba se ex lege stane součástí pozemku. 
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nemovitostmi jen pozemky, neboť podle zásady superficies solo cedit vše, co s nimi bylo 

trvale spojeno (včetně staveb), bylo jejich součástí. Šířeji byly nemovitosti pojímány 

v ABGB
119

, podle něhož: „věci, které bez porušení jejich podstaty s jednoho místa na druhé 

lze přenášeti, jsou movité, jinak jsou nemovité. Věci, které o sobě jsou movité, pokládají se v 

právním smyslu za nemovité, tvoří-li na základě zákona nebo vlastníkova určení příslušenství 

nemovité věci.“ V důsledku ideologicko-politických změn po roce 1948 se česká právní 

úprava postupně odchyluje od uvedené zásady, která určovala pojetí nemovitostí po mnohá 

staletí. Zásada superficies solo non cedit byla zakotvena v občanském zákoníku z roku 1950 a 

později převzata rovněž do OZ. Podle § 25 občanského zákoníku z roku 1950 bylo součástí 

pozemku vše, co na něm vzejde, nikoli však stavby a dle § 26 byly za nemovitosti označeny 

pozemky a stavby, s výjimkou staveb dočasných. Obdobnou úpravu obsahuje podnes rovněž 

OZ. NOZ se naopak vrací k úpravě obsažené v ABGB. Na následujících řádcích tedy 

pojednám o jednotlivých druzích nemovitostí, ať již dle stávající právní úpravy nebo podle 

úpravy NOZ.  

3.5.1 Pozemky  

Pozemky se jako nemovitosti od ostatních věcí v mnohém liší. Základním 

charakteristickým rysem pozemků je, že je nelze vyrábět a užíváním se nespotřebovávají.
120

  

Jde vlastně o část zemského povrchu, která vznikla nezávisle na činnosti člověka a jejíž 

součástí je – v souladu s dnešním právním pojetím pozemků – i prostor nad a pod tímto 

povrchem. Tento prostor je ovšem limitován, a to tak, že součástí pozemku je jen takový 

prostor, který je člověk schopen ovládat a využívat bez použití speciální techniky. Díky 

prostorové určenosti pozemků je principiálně vyloučeno, aby tyto byly přenášeny z místa na 

místo či aby docházelo ke spojování více pozemků, které se nenacházejí vedle sebe, do 

jednoho velkého.  

Dalším charakteristickým rysem pozemků je jejich nezastupitelnost. Tu lze pozorovat 

hned na několika úrovních. Jednak se běžný lidský život nemůže než odehrávat v určitém 

prostoru, tedy na zemském povrchu nebo částečně nad ním či pod ním. Zároveň, ze všech 

věcí pouze pozemky lze využít k produkci základních potravin podmiňujících možnost 

existence života na Zemi. A nakonec, pozemků je pouze omezené množství, které nelze 

lidskou činností nijak zvýšit. 

                                                 
119

 Viz. §§ 293 a 298. Srov. např. KRISTKOVÁ, Alena. Zásada "superfcies solo cedit" v československém právu 

ve 20. století. Brno, 2009/2010, s. 22. 
120

 Srov. např. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 2009, s. 14 

nebo RYDLOVÁ, Nina. Nemovitost jako předmět právních vztahů v českém a italském právu - komparace. 

Brno, 2009, s. 32-33. 
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Základní východisko právní úpravy pozemků je v současnosti obsaženo v §§ 119 a 120 

OZ, podle něhož jsou pozemky nemovitostmi, přičemž stavba není součástí pozemku. Nebýt 

tohoto ustanovení, byla by stavba součástí pozemku, neboť by jí nebylo možné od pozemku 

oddělit, aniž by tím došlo k jejímu znehodnocení. Pojem pozemek používá OZ dále v celé řadě 

svých ustanovení, nicméně jako pojem hotový a tedy bez bližšího vymezení. Pro legální 

definici se tedy musíme obrátit do zvláštní úpravy obsažené v § 27 písm. a)  KZ, podle níž je 

pozemek: „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 pozemku.“  

Z výše uvedené definice vyplývá, že část zemského povrchu tvořící pozemek musí být 

zřetelně oddělena od sousedních pozemků. V praxi tak mohou být pozemky odděleny tzv. 

reálně v prostoru pomocí plotů, zdí či jiných hraničních znaků nebo geometricky v podobě 

zákresů do katastrálních map. Předmětem občanskoprávních vztahů jsou ovšem jen reálné 

pozemky, nikoli jejich geometrické (virtuální) obrazy
121

. Smyslem takovéhoto označování je 

pak zejména ochrana práv vlastníků pozemků, ale i případných jejich držitelů či nabyvatelů. 

Pouze ty pozemky, které jsou v terénu jasně vymezené a jejichž hranice jsou navíc shodně 

zaevidovány v katastru nemovitostí, mohou být předmětem občanskoprávních vztahů bez 

rizika, že zde bude docházet k zásahům do cizích práv.  

Všechny pozemky na území ČR podléhají evidenci v katastru nemovitostí, a to 

v podobě parcel (§ 2 odst. 1 písm. a) KZ). Pro definici tohoto pojmu postačí nahlédnout do § 

27 písm. b) KZ, jenž parcelou označuje pozemek, který je geometricky a polohově určen, je 

zobrazen v katastrální mapě a zároveň označen parcelním číslem. Parcelami lze rozumět 

pozemky evidované v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) a b) KZ, tedy jako „pozemky s parcelním 

číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v 

katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o 

pozemkovou nebo stavební parcelu“ nebo jako „[zemědělské a lesní] pozemky, které jsou 

evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3), parcelním číslem podle dřívější 

pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, 

přídělového operátu“.  

Ačkoli většinou jsou předmětem občanskoprávních dispozic pozemky v podobě 

parcel, dle judikatury Nejvyššího soudu ČR
122

 jím mohou být rovněž i jen části pozemků (tj. 

                                                 
121

  Srov. např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 10 Co 244/2007.  
122

  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2001, sp. zn. 20 Cdo 20/1999.  
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pozemky bez parcelního čísla), ovšem za předpokladu, že jsou ve smlouvě vymezeny 

dostatečně určitě a srozumitelně.  

Co do charakteru evidovaných pozemků, respektive jejich povrchu rozlišuje § 2 odst. 

3 KZ několik druhů: ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní 

porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Toto 

dělení má svůj význam mj. i ve vztahu k označování parcel. KZ totiž v § 27 písm. c) a d) činí 

rozdíl mezi tzv. stavební a pozemkovou parcelou. Stavební parcelou je přitom pozemek 

evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří; pozemkovou parcelou je pak vše, co 

není parcelou stavební.  

3.5.2 Stavby 

Stejně jako v případě pozemků, i s pojmem stavba zachází OZ jako s pojmem 

hotovým, aniž by obsahoval jeho bližší vymezení. Toto musíme opětovně hledat v jiných, 

v poměru k OZ speciálních, zákonech. To, že pojem stavby není vymezen v obecném 

předpisu, nýbrž v předpisech speciálních, vyústilo v praxi k rozkolu mezi jeho různými 

pojetími, který byl více či méně úspěšně řešen až prostřednictvím výkladů podávaných soudy 

v rámci jejich rozhodovací praxe.
123

  

KZ, stejně jako OZ, neposkytuje obecnou definici pojmu stavba a s tímto pojmem 

zachází jako s pojmem hotovým. Vodítkem, ač velmi povrchním, nám však může být příloha 

katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., která v bodě 3 uvádí typy staveb, mezi které řadí budovu 

s číslem popisným, budovu s číslem evidenčním, budovu bez čísla popisného nebo 

evidenčního, rozestavěnou budovu či vodní dílo. Z toho vyplývá, že stavbou ve smyslu 

katastrálních předpisů jsou především budovy nebo vodní díla. Při absenci vymezení pojmu 

stavba v KZ je zajímavé, že zde zákonodárce naopak definoval pojem budova. Na základě § 

27 písm. k) KZ je budovou „nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek 

uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“. Podle Š. Kozderkové
124

 je tedy budova 

z definice označením pro druh stavby, avšak ne každá stavba je budovou. Jelikož je tedy 

pojem stavba nadřazený pojmu budova, nemůže se jednat o synonyma. Výše uvedené 

vymezení stavby má sice svůj význam pro evidenci v katastru nemovitostí, ale neposkytuje 

                                                 
123

 Srov. např. JAKUBÍKOVÁ, Ludmila. Stavby spojené se zemí pevným základem a neevidované v katastru 

jako předmět právních vztahů. Brno, 2006, s. 26. Dále srov. např. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání 

vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 2009, s. 15 nebo VRCHA, Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, 

Karin. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí. 3. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, s. 

41. 
124

 Srov. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 2009, s. 17. 
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relevantní vodítko pro zjištění toho, co je možné považovat za stavbu v občanskoprávním 

smyslu – např. již proto, že mezi stavby, respektive budovy neřadí stavby podzemní
125

.   

KZ dále ve svém ustanovení § 27 písm. m) pozitivně vymezuje tzv. drobné stavby 

jako „stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 

m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k 

provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m.“ 

Jmenované ustanovení zahrnuje taktéž negativní definici tzv. drobných staveb, kterými pro 

účely KZ nejsou ‚stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, 

požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky 

nebezpečných odpadů a stavby vodních děl.“ Ani takto podrobná specifikace však nedává 

odpověď na otázku, zda je možné veškeré drobné stavby považovat za nemovitosti, tedy věci 

v občanskoprávním smyslu či naopak, které drobné stavby případně nemovitostmi nejsou. 

Obdobně tomu je i v případě tzv. rozestavěných staveb (§ 27 písm. l) KZ). 

Také SZ vymezuje pojem stavby jako „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.“
126

 Z pohledu SZ je 

tak stavbou nejen rodinný dům či zděná chata, nýbrž také oplocení, chodníky, vybetonovaná 

jezírka, parkoviště, pozemní komunikace, opěrné zdi apod. Již takto široké chápání pojmu 

stavba je možné z hlediska SZ podle okolností rozšířit i o její část nebo změnu dokončené 

stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava aj.). Nejvyšší soud ČR však ve svém rozsudku ze 

dne 26. 8. 2003, sp. Zn. 22 Cdo 1221/2002 judikoval, že „Pro oblast občanského práva nelze 

použít vymezení stavby provedené v § 139b odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
127

, podle kterého za stavbu se považují veškerá 

stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, a to nejen 

proto, že toto vymezení je dáno jen pro účely stavebněprávní […], ale též proto, že některé 

stavby […] netvoří věci v občanskoprávním smyslu. […] Stavební předpisy chápou pojem 

„stavba“ dynamicky, tedy jako činnost, popřípadě soubor činností, směřujících k uskutečnění 

                                                 
125

  Tyto stavby se až na výjimky neevidují v katastru nemovitostí. Více o problematice staveb neevidovaných 

v katastru nemovitostí srov. JAKUBÍKOVÁ, Ludmila. Stavby spojené se zemí pevným základem a 

neevidované v katastru jako předmět právních vztahů. Brno, 2006. 
126

  Viz. § 2 odst. 3 SZ. Z hlediska doby trvání se stavby dělí na dočasné (stavba, u níž stavební úřad předem 

omezí dobu jejího trvání) a a contrario ostatní; z hlediska účelu se SZ zmiňuje např. o stavbě pro reklamu. 
127

  Toto byl stavební zákon platný a účinný v době vydání zmíněného rozsudku. Vymezení pojmu „stavba“ v § 

139b odst. 1 tohoto zákona však bylo obdobné k dnešnímu vymezení obsaženému v § 2 odst. 3 SZ. Jeho 

znění bylo: „Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

účel a dobu trvání.“ 
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díla (někdy ovšem i toto dílo samotné). Naopak pro účely občanského práva je pojem 

„stavba“ nutno vykládat staticky, jako věc v právním smyslu, tedy jako výsledek určité 

stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů.“  

Podle stávající úpravy OZ jsou – vedle pozemků – nemovitostmi také stavby. Ne 

všechny stavby však nutně musejí být nemovitostmi a v občanskoprávním pojetí se tak 

můžeme se setkat i se stavbou jako věcí movitou nebo se stavbou (ve smyslu speciálních 

zákonů), jež je součástí pozemku. K tomu, aby mohla být stavba považována za věc 

nemovitou, musí být z hlediska stávající úpravy OZ splněna podmínka obsažená v § 119 odst. 

2 OZ, tedy musí jít o stavbu spojenou se zemí pevným základem
128

. Kdy je ovšem stavba 

spojena se zemí pevným základem, respektive co je možné chápat jako pevný základ, není 

v právním řádu nikde zakotveno. K této problematice se tedy vyjádřil Ústavní soud ČR ve 

svém nálezu ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01 následovně: „Je notorietou, že stavba je 

nemovitostí pouze tehdy, je-li spojena se zemí pevným základem (§ 119 odst. 2 o. z.). Jde-li o 

stavbu spojenou se zemí pevným základem či nikoliv, je třeba vždy posoudit podle okolností 

konkrétního případu. Přitom "spojení se zemí pevným základem" je možno stručně 

charakterizovat tak, že věc nesmí být oddělitelná od země, aniž by došlo k porušení věci. 

Pevné spojení věci se zemí musí být zároveň takové, aby bylo schopno odolat zejména 

účinkům přírodních vlivů dané lokality na věc a účinkům vlastního působení věci. […] Je 

zřejmé, že posouzení existence pevného základu konkrétní stavby je otázkou odbornou, k níž 

soud zpravidla nemá dostatek odborných znalostí, a proto je třeba v rámci dokazování 

provést důkaz znaleckým posudkem či odborným vyjádřením.“ Z výše uvedeného je patrné, že 

u některých typů staveb může být značně problematické určit, zda se jedná o nemovitost ve 

smyslu OZ a konečné slovo zde tedy může mít až soud. Ve shodě se Š.Kozderkovou
129

 však 

lze mít za to, že tento přístup značně relativizuje právní jistotu v těchto otázkách.   

Další zajímavou otázkou, kterou se několikrát zabýval Nejvyšší soud ČR, je také 

otázka okamžiku vzniku a zániku stavby jako předmětu občanskoprávních vztahů. Dle 

ustálené judikatury
130

, jež do jisté míry navazuje na úpravu tzv. rozestavěné budovy 

obsaženou v § 27 písm. l) KZ, je pro „posouzení okamžiku vzniku stavby jako věci rozhodný 

okamžik, v němž je stavba vybudována minimálně do takového stadia, od něhož počínaje 

všechny další práce směřují již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. Tímto 
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  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003, sp. Zn. 22 Cdo 1221/2002 
129

 Srov. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 2009, s. 16. Dále 

srov. např. VRCHA, Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr 

soudních rozhodnutí. 3. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, s. 41, 63. 
130

  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2679/99.  
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minimálním okamžikem je u nadzemních staveb … stav, kdy je již jednoznačně a 

nezaměnitelným způsobem patrno, alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. 

[…] Z podobného hlediska, jak je posuzován okamžik vzniku stavby, je nutno zkoumat 

okamžik jejího zániku jako věci. Nadzemní stavba tudíž zaniká a přestává být věcí ve smyslu 

práva tehdy, není-li již patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.“  

Okamžik vzniku stavby je významný mj. také pro posouzení toho, zda dosavadní 

výsledek stavební činnosti lze považovat za součást pozemku, na němž je umístěn či naopak 

za samostatnou věc. Dle § 120 odst. 1 OZ je součástí věci „vše, co k ní podle její povahy 

náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila“. Abychom tedy mohli hovořit 

o součásti věci, je třeba splnění dvou zákonných podmínek – musí zde být dána:
131

 

 

1.  Sounáležitost věcí založená na zvyklostech, zkušenostech, normách či jinak; 

2.  Míra neoddělitelnosti věcí spočívající v tom, že v případě faktické separace věcí 

dojde k jejich znehodnocení, ať již peněžnímu, funkčnímu, estetickému či jinému. 

 

Dojde-li ke vzniku stavby ve výše uvedeném smyslu (ve smyslu věci nemovité), pak z 

§ 120 odst. 2 OZ vyplývá, že tato není součástí pozemku. V praxi se ovšem můžeme setkat 

také se stavbami movitými, které nebudou součástí pozemku jen za předpokladu, že nejsou 

funkčně nebo fyzicky spojené s pozemkem (není zde dána sounáležitost věcí) a lze je od něho 

oddělit, aniž tím dojde ke znehodnocení pozemku.
132

  

Dále je okamžik vzniku stavby relevantní také pro posouzení toho, zda výsledek 

dalších stavebních činností prováděných na konkrétní stavbě budeme považovat za 

samostatnou stavbu (tedy věc) či naopak právě za součást stavby. Také k této problematice se 

vyjádřila soudní praxe
133

, podle níž okamžikem vzniku stavby jako věci se vytvářejí 

vlastnická práva ke stavbě a „pro takto vytvořenou oblast vlastnických vztahů [jsou] veškeré 

další stavební práce bezvýznamné […] Vše, co v důsledku přístavby, přestavby, jiné stavební 

změny nebo dokončovacích prací tak ke stavbě přiroste, stává se jejich součástí a vlastnicky 

náleží tomu, komu patřila věc v okamžiku svého vzniku.“
134
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 Srov. např. VRCHA, Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr 

soudních rozhodnutí. 3. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, s. 45- 46. 
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 Tamtéž, s. 46. 
133

  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98 nebo rozsudek 

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 11. 2008, sp. zn. 10 Co 405/2007. Dále srov. např. VRCHA, 

Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí. 

3. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, s. 41, 62-63, 83-85). 
134

  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98. 
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Výše bylo zmíněno, že dojde-li ke vzniku stavby ve smyslu věci nemovité, pak na 

základě zákonného ustanovení § 120 odst. 2 OZ tato stavba není součástí pozemku. Nic 

ovšem nebrání tomu, aby i taková stavba byla považována za „pouhé“ příslušenství pozemku 

či dokonce jiné stavby (např. kůlna a podobné drobné stavby). Podle § 121 odst. 1 OZ jsou 

totiž příslušenstvím věci „věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby 

byly s hlavní věcí trvale užívány.“ Základními předpoklady pro posouzení věci jako 

příslušenství jsou
135

:  

1.  Existence nejméně dvou samostatných věcí, z nichž jedna je věcí hlavní; 

2.  Věc vedlejší (příslušenství) náleží vlastníku věci hlavní; 

3.  Vůlí vlastníka věcí je věc vedlejší (příslušenství) trvale funkčně spojena s věcí 

hlavní. Tedy záleží na vůli vlastníka, zda nemovitost bude tvořit příslušenství 

věci, tedy zda bude sdílet právní osud nemovité věci hlavní.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že absence občanskoprávního vymezení pojmu stavba 

přináší v praxi mnoho obtíží, které ani bohatá judikaturní činnost soudů nebyla sto zcela 

překonat. Konkrétně řešené případy však poskytují alespoň základní vodítko k posouzení 

toho, zda určitý výsledek stavební činnosti je stavbou v občanskoprávním smyslu či nikoli. 

Tak např. parkoviště, chodník, tenisový kurt, rybník (jako vodní dílo) či jeskyně takovou 

stavbou není (je součástí pozemku), naopak vodovodní či kanalizační přípojka
136

 jí je a studna 

či sklep (podzemní stavba) jí může být za určitých podmínek
137

.  

S nabytím účinnosti NOZ ovšem dojde ke zvratu v dosavadním občanskoprávním 

pojímání stavby. Na základě § 506 odst. 1 a 2 NOZ se totiž pro futuro stanou ex lege součástí 

pozemku mj. stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně 

toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Na základě §§ 3054 až 3061 se 

pak součástí pozemku, na němž jsou zřízeny, stanou (se zákonnými výjimkami) ex lege 
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 Srov. např. VRCHA, Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr 

soudních rozhodnutí. 3. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, s. 48. 
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 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003 nebo VRCHA, 

Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí. 

3. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, s. 47, 61-79. Dříve bylo judikováno, že přípojka není samostatnou věcí, 

nýbrž součástí nemovitosti. K obratu došlo po přijetí zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, na který navázal výše uvedený rozsudek, podle něhož vodovodní a kanalizační 

přípojky nejsou nadále součástí pozemku, nýbrž samostatnými věcmi. 
137

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1414/97 (parkoviště), 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003 (vodovodní a kanalizační 

přípojka), rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97 (rybník), rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 8. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2597/2010 (studna), rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 20. 5. 2003, , sp. zn. 22 Cdo 1181/2002 (jeskyně), rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 

2010, sp. zn. 28 Cdo 537/2010 (podzemní stavba). 
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stavby, které byly doposud samostatnou věcí, náleží-li tyto stavby a pozemky témuž 

vlastníku. Ačkoli by se mohlo zdát, že se tímto krokem stane mnohaleté úsilí soudců o 

vymezení pojmu stavby a jejích jednotlivých forem zbytečným, není tomu tak. Domnívám se, 

že ještě mnoho let po zavedení NOZ do praxe se budeme setkávat s důsledky více jak 

padesátiletého uplatňování zásady superficies solo non cedit, díky němuž se nyní nemálo 

pozemků a staveb nachází ve vlastnictví různých osob a tyto stavby se tak nestanou součástí 

pozemků dle výše zmíněného ustanovení NOZ. Zároveň se dosavadní úsilí soudců o 

vymezení pojmu stavba může zúročit u NOZ opětovně zavedeného institutu práva stavby.  

 

3.5.3 Právo stavby  

S nabytím účinnosti NOZ bude do našeho právního řádu opětovně zavedeno právo 

stavby, které má povahu časově omezeného zatížení pozemku věcným, zcizitelným a 

děditelným právem druhé osoby mít stavbu na povrchu či pod povrchem půdy, a to nejen na 

pozemku nezbytně potřebném ke stavbě, ale rovněž na pozemku „prospěšnému k jejímu 

užívání“.
138

 Ač by se tak na první pohled mohlo zdát, nejde na našem území o žádné 

novum
139

, neboť tento institut zde byl uplatňován již od 19. století na základě zákona ze dne 

26. dubna 1912, č. 86 ř. z., o právu stavby, jenž byl po druhé světové válce krátce nahrazen 

zák. č. 88/1947 Sb., o právu stavby. Tento však upravoval právo stavby jen do roku 1950, kdy 

zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ustanovení o právu stavby nahradil v §§ 160 až 165 

značně zdeformovanou a zestručněnou úpravou. Z úpravy OZ z roku 1964 bylo nakonec 

právo stavby zcela vypuštěno. Svůj význam totiž měl tento institut pouze v období, kdy se pro 

právní režim nemovitostí uplatňovala zásada superficies solo cedit, podle které vše, co se 

nachází na povrchu pozemku, s ním sdílí jeho právní osud. Tuto zásadu však socialistická 

legislativa výše uvedeným občanským zákoníkem z roku 1950 opustila, když ze stavby 

udělala samostatnou věc nemovitou (§§ 25 až 26).  

NOZ upravuje právo stavby v §§ 1240 až 1256. Ačkoli je tento institut nazván 

právem, je nutno na něj, dle § 1242 ve spojení s § 498 NOZ, nahlížet jako na věc 

nemovitou
140

. Součástí tohoto věcného práva bude totiž i samotná stavba, respektive 

„oprávnění mít dokončenou stavbu jako předmět svého vlastnictví“, a to bez ohledu na to, zda 

                                                 
138

 Srov. např. VADLEJCH, Miroslav. Právo stavby. Stavební fórum [online]. 2001 [cit. 2013-08-12]. 
139

 Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 1240-1249 nebo VAŠKOVÁ, Pavlína. Právo stavby. 

Praha, 2007. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, s. 6. 
140

  Srov. tamtéž. Dále srov. např. MIKEŠ, Jiří. Právo stavby. Sborník statí z diskusního fóra o rekodifikaci 

občanského práva = Tagungsband der Diskussionsforen zum bürgerlichen Gesetzbuch, s 278. 



43 

 

se bude jednat o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou (§ 1242 ve spojení s § 1240 NOZ). 

Na základě § 1250 NOZ pak bude mít stavebník ve vztahu ke stavbě vyhovující právu stavby  

stejná práva jako vlastník. Právo stavby bude možné nabýt úplatně i bezúplatně, a to 

smlouvou, rozhodnutím orgánu veřejné moci či vydržením, přičemž u prvních dvou způsobů 

toto právo vznikne až zápisem do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí.
141

 Jedná 

se o právo dočasné, přičemž jej bude možné zřídit maximálně na dobu 99 let či vydržet na 

dobu 40 let, obojí s možností dalšího prodloužení jeho trvání
142

. Dojde-li k zániku práva 

stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, bude vlastník pozemku, na základě ustanovení 

§ 1255 NOZ, povinen dát stavebníkovi náhradu za stavbu ve výši jedné poloviny hodnoty 

stavby v době zániku tohoto práva. Jmenované ustanovení je nicméně dispozitivní povahy a 

strany se od něho budou moci smluvně odchýlit. Bez zajímavosti také není, že na právo 

stavby bude navázáno zákonné předkupní právo stavebníka k pozemku a vlastníka pozemku 

k právu stavby (§ 1254 NOZ).  

3.5.4 Jednotky, respektive byty a nebytové prostory a jejich soubory 

Již dříve bylo pojednáno o tom, že na základě stávající právní úpravy vyplývající 

z OZ, ale i z ZVB, nelze byty a nebytové prostory považovat za věci v právním smyslu, a tedy 

ani za nemovitosti. I přesto však tyto mohou být na základě § 118 odst. 2 OZ předmětem 

občanskoprávních vztahů, přičemž otázka právní úpravy nabývání jejich vlastnictví byla § 

125 odst. 1 OZ ponechána zvláštnímu zákonu (ZVB). Byty a nebytové prostory vymezené 

jako jednotky lze chápat jako „obdobné předměty práva“
 143

 k nemovitostem a právní vztahy 

k nim se subsidiárně řídí ustanoveními občanského zákoníku, příp. jiných právních předpisů, 

které se týkají nemovitostí. Ve smyslu ZVB
144

 se pak bytem rozumí „místnost nebo soubor 

místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení“, nebytovým 

prostorem je na základě „místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou 

příslušenství bytu1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu“ a 

jednotkou „byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový 

prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona“. 

Ačkoli v současnosti nejsou byty a nebytové prostory svým charakterem 

nemovitostmi, s nabytím účinnosti NOZ tomu bude jinak. Z § 1159 odst. 2 ve spojení s § 498 

                                                 
141

 Viz. § 1243 NOZ, § 3 NKZ. Srov. např. důvodová zpráva k NKZ, s. 30. 
142

 Viz. § 1244-1245 NOZ. 
143

 Srov. DOBEŠ, Petr. Předmět nájmu bytů a nebytových prostor. Právní rádce [online]. 2008 [cit. 2013-08-12]. 
144

 Viz. § 2 písm. b), c), h) ZVB. 
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NOZ totiž vyplývá, že jednotka je věcí nemovitou, přičemž touto jednotkou se rozumí: „byt 

jako prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně 

spojené a neoddělitelné“. NOZ tedy při vymezení jednotky vychází z definice jednotky 

poskytnuté ZVB, ale tuto dále rozšiřuje.
145

 Nově je na jednotku třeba nahlížet jako na jeden 

vlastnický objekt s vlastností nemovité věci, jehož součástmi jsou byt a spoluvlastnický podíl 

na společných částech nemovité věci. Na základě § 1158 odst. 2 pak vše, co je stanoveno o 

bytu, platí rovněž pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.  

Je zajímavé, že bližší vymezení pojmů byt či nebytový prostor neposkytuje NOZ ani 

důvodová zpráva k němu, a to ani přesto, že současně s nabytím účinnosti NOZ dojde ke 

zrušení ZVB, který tyto definice naopak obsahuje. Podle autorů důvodové zprávy k NOZ 

údajně postačí vědět, že byt (analogicky tedy i nebytový prostor) musí být prostorově 

oddělenou částí domu (= jednotkou) a vše ostatní lze spolehlivě dovodit „z povahy věci i 

podpůrné aplikace jiných ustanovení“.
146

 Na rozdíl od současné úpravy tak pojem bytu 

nebude nově vázán na existenci rozhodnutí stavebního úřadu. I nadále však bude třeba 

evidence jednotky v katastru nemovitostí, přičemž se bude rozlišovat mezi jednotkou 

vymezenou podle ZVB nebo podle NOZ.
147

 Z § 3063 NOZ totiž vyplývá, že došlo-li přede 

dnem nabytí účinnosti NOZ k převodu vlastnického práva aspoň k jedné jednotce v režimu 

ZVB, pak i po dni nabytí účinnosti NOZ bude vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto 

domě vznikat podle dosavadních právních předpisů, tj. podle v té době zrušeného ZVB. 

3.5.6 Jiné nemovitosti, o nichž tak stanoví zákon 

Dle stávající úpravy § 119 odst. 2 OZ jsou věcmi nemovitými pouze pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem. Toto rigidní pojetí věcí nemovitých, které neodpovídá 

reálným potřebám praxe, vedlo k tomu, že se soudy musely opakovaně a často zabývat 

vymezením toho, co je ještě možné považovat za stavbu a co již nikoli a je např. součástí 

pozemku. Docházelo tak např. k situacím, kdy např. vodovodní a kanalizační přípojky bylo 

nutno označit za stavbu, aby nebyly součástí pozemku, na němž se nacházejí, a jsou tedy 

vlastně věcí nemovitou
148

.  

Na rozdíl od stávající úpravy OZ NOZ počítá se situací, kdy jiné zákony určité věci 

označí za nemovitosti. Vedle věcí označených za nemovitost NOZ (pozemky, právo stavby, 

jednotky apod.) tak budou existovat i nemovitosti podle zvláštních předpisů. Smyslem je, aby 

                                                 
145

 Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 1159 a násl. 
146

 Srov. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 1159. 
147

 Viz. § 3 NKZ. Srov. např. důvodová zpráva k NKZ – výklad k § 3. 
148

  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003. 
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NOZ nezasahoval do speciálních úprav
149

: „Pokud tyto zákony stanoví, že určité objekty mají 

status nemovité věci (např. letiště, pozemní komunikace), platí toto jejich určení i nadále. 

Také u vodovodů a kanalizací se nic nemění proti stávající úpravě; jedná se o nemovité věci, 

které se zapisují do majetkové evidence podle zákona o vodovodech a kanalizacích, nikoli do 

katastru nemovitostí.“ Snad ještě lépe vystihuje tuto situaci důvodová zpráva k NKZ
150

: „Pro 

všechny případy se stanoví možnost evidovat nemovitosti, o kterých to stanoví jiný zákon.“ 

                                                 
149

 Srov. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 496-498. 
150

 Srov. výklad k § 3. 
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4 Právní úprava vlastnického práva a právní pojetí věcí dle BGB 

4.1 Vlastnické právo  

BGB, stejně jako OZ, neposkytuje definici pojmu vlastnické právo
151

, nýbrž ve svém § 

903 vymezuje obsah práv, která jsou s vlastnickým právem spojena. Na rozdíl od OZ se však 

toto vymezení obsahu vlastnického práva blíží úpravě § 1012 NOZ, když se § 903 BGB 

neomezuje na výčet konkrétních práv spojených s vlastnickým právem ve smyslu § 123 OZ, 

nýbrž stanoví, že vlastník věci může s věcí ve svém vlastnictví nakládat libovolně a jiné 

osoby z toho vyloučit; ovšem jen za předpokladu, že toto nakládání není v rozporu se 

zákonem nebo právy třetích osob.
152

 Poskytnutí definice pojmu vlastnictví je tedy zvláštností 

pouze NOZ, který jej vymezuje v § 1011 jako „vše, co někomu patří, všechny jeho věci 

hmotné i nehmotné“. 

Shodně s tuzemským právním řádem (ať již OZ nebo NOZ) i německá úprava chápe 

vlastnické právo jako absolutní majetkové právo
153

, které působí vůči všem (erga omnes). 

Vlastník má toto právo jednak ve smyslu pozitivním, tedy má právo nakládat s věcí ve svém 

vlastnictví jakýmkoli způsobem, který není zakázán, ale rovněž ve smyslu negativním, kdy 

má právo vyloučit jiné osoby z nakládání s jeho věcí a jiné osoby mají naopak povinnost 

zdržet se jakéhokoli zásahu do tohoto vlastnického práva. Toto absolutní právo vlastníka je 

ovšem limitováno, když vlastník nesmí své vlastnické právo vykonávat v rozporu se zákonem 

ani s právy třetích osob. Na rozdíl od OZ, kdy takové omezení vlastníka vyplývá z obecných 

ustanovení, konkrétně z § 3 odst. 1 OZ, kde je stanoveno, že výkon práv a povinností nesmí 

bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy, je v BGB omezení vlastníka systematicky zařazeno přímo k vymezení 

vlastnického práva v § 903. Podobnou úpravu zvolili rovněž autoři NOZ, kteří v § 1012 NOZ 

stanovili, že vlastník má právo se svým vlastnictvím nakládat jen v mezích právního řádu 

(tedy nikoli v rozporu s právními předpisy) a dále kogentně zakotvili zákaz, aby vlastník nad 

míru přiměřenou poměrům závažně rušil práva jiných osob. Nad rámec úpravy § 903 BGB je 

však omezení vlastníka dle § 1012 NOZ širší, neboť vlastník se navíc nesmí dopouštět tzv. 

                                                 
151

  PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem., 1. vyd., 2011, s. 8. 
152

 Viz. § 903 BGB: „Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter 

entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der 

Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der 

Tiere zu beachten.“ 
153

  PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem., 1. vyd., 2011, s. 8. 
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šikanózního jednání, tedy jednání, jehož hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo 

poškodit.  

4.2 Věc v právním smyslu  

Jak bylo uvedeno dříve, dle stávajícího tuzemského pojetí OZ jsou věcmi v právním 

smyslu jen věci hmotné. Obdobně k věcem přistupuje také německá právní úprava, když 

rovněž dle § 90 BGB je věcí v právním smyslu právě jen věc hmotná.
154

  Tím se oba kodexy 

odlišují jak od starší úpravy ABGB, tak od budoucí úpravy NOZ, které věci chápou široce 

jako vše, co je odlišné od osob a slouží potřebě lidí, tedy jako věci hmotné i nehmotné.  

Na rozdíl od české úpravy OZ i NOZ neposkytuje BGB bližší vymezení pojmu 

nemovitost. Pojem věc zde tedy zahrnuje jak věci movité, tak věci nemovité bez dalšího 

rozlišování.
155

  Aniž je označuje za nemovitosti, rozlišuje BGB mezi pozemky v podobě 

parcel a stavbami. Jelikož se však v německém právu uplatňuje stará římskoprávní zásada 

superficies solo cedit, podle níž vše, co je pevně a trvale spojeno se zemí
156

 (zejména stavby 

či přírůstky pozemku) sdílí stejný právní osud s pozemkem, je možné o nemovitostech ve 

smyslu českého práva (jako o samostatných předmětech právních dispozic) hovořit jen ve 

vztahu k pozemkům
157

. Není bez zajímavosti, že výše uvedená zásada se uplatní rovněž na 

movité věci, které jsou s pozemkem spjaty natolik, že je lze vnímat jako jeho součást (nikoli 

jako samostatné věci)
158

. Úpravě BGB se částečně přibližuje úprava NOZ, která do českého 

právního prostředí opětovně zavádí zásadu superficies solo cedit, jejíž uplatňování bylo ve 

vztahu ke stavbám spojeným se zemí pevným základem v době vlády komunistického režimu 

opuštěno.  

Jak bylo uvedeno dříve, NOZ však v § 498 odst. 1 důsledně vymezuje, co bude nadále 

považováno za nemovitosti. S ohledem na přechodná ustanovení jimi i nadále, bez ohledu na 
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  Viz. § 90 BGB: „Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.“ Srov. BROX, Hans. 

Allgemeiner Teil des BGB. 22., neubearb. Aufl. Köln ; München [u.a.]: Heymanns, 1998, s. 345.  
155

  Srov. HOFMANN, RA Frank. Sachenrecht Bewegliche Sachen. [online]. 2013 [cit. 2013-11-03], s. 5. 
156

  Viz. § 94 odst. 1 věta první BGB: „Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit 

dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des 

Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammenhänge“ a § 95 odst. 1 věta první BGB: „Zu den 

Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit 

dem Grund und Boden verbunden sind.“ Srov. BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 22., neubearb. Aufl. 

Köln ; München [u.a.]: Heymanns, 1998, s. 351 n.. 
157

 Srov. WALKER, Von Hans Brox. Fortgef. von Wolf-Dietrich. Besonderes Schuldrecht. 25., neubearb. Aufl. 

München: Beck, 2000, s. 3 nebo BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 22., neubearb. Aufl. Köln ; 

München [u.a.]: Heymanns, 1998, s. 346. 
158

  Viz. § 946 BGB: „Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden, dass sie 

wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigentum an dem Grundstück auf diese 

Sache.“ Srov. Srov. BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 22., neubearb. Aufl. Köln ; München [u.a.]: 

Heymanns, 1998, s. 352. 
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opětovné uplatňování zásady superficies solo cedit, budou mj. i ty stavby spojené se zemí 

pevným základem, které se z různých důvodů po 1. lednu 2014 nestanou součástí pozemku. 

Na rozdíl od BGB tak NOZ pojem nemovitost přímo vymezuje; na rozdíl od OZ, který za 

nemovitosti označoval jen pozemky a stavby pevně spjaté se zemí, tak činí navíc širším 

výčtem.  
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ČÁST DRUHÁ: NABÝVÁNÍ VLASTNICKÉHO 

PRÁVA K NEMOVITOSTEM 

1 Právní předpoklady nabytí vlastnického práva nemovitostem 

Nabytí vlastnického práva k nemovitostem je právním důsledkem určitých právně 

relevantních skutečností, k němuž může dojít až v případě, že budou naplněny konkrétní 

předpoklady. Z tohoto hlediska je vhodné rozlišovat mezi tzv. originárním (původním) a 

derivativním (odvozeným) nabýváním vlastnického práva, a to podle toho, zda je vlastnické 

právo odvozováno od vlastnického práva předchozího vlastníka či nikoli. Je-li vlastnické 

právo nabýváno z vůle předchozího vlastníka, jedná se o tzv. derivativní způsob nabývání 

vlastnického práva (převod vlastnického práva); ostatní způsoby nabývání vlastnického práva 

pak lze zjednodušeně označit za originární (přechod vlastnického práva)
159

 Vzhledem k 

úzkému vymezení tématu této práce se nadále budeme zabývat pouze derivativními způsoby 

nabývání vlastnického práva, a to konkrétně jen nejčastěji užívanými smluvními typy – kupní 

a darovací smlouvou.   

Jak bylo uvedeno výše, nabývat (tedy i převádět) vlastnické právo lze pouze ve vztahu 

k věcem v právním smyslu. Podle stávající úpravy obsažené v § 119 odst. 2 OZ lze za 

nemovitost považovat pouze pozemky nebo stavby spojené pevným základem se zemí, tedy 

pouze některé věci hmotné. Právní úprava NOZ jde však značně odlišným směrem, když ve 

svém § 498 odst. 1 za nemovitost označuje nejen pozemky a nově podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením (tedy věci hmotné), ale rovněž i věcná práva k nim a práva, 

která za nemovité věci prohlásí zákon (tedy nově věci v právním smyslu, a to věci nehmotné), 

tedy např. právo stavby. Nově postavené stavby spojené pevným základem se zemí, které ve 

smyslu dosavadní úpravy OZ byly považovány za nemovitost, čili samostatnou věc, budou 

dle NOZ považovány za součást pozemku. Výjimku z tohoto pravidla stanoví NOZ jen pro 

případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví, že určitá věc není součástí pozemku, a to za 

podmínky, že takovou věc nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. Zcela 

nově bude možné jako nemovitost převádět rovněž tzv. jednotku (viz. výše). 

                                                 
159

 Srov. např. KOZDERKOVÁ, Štěpánka. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Pěnčín, 2009, s. 42-

44 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 308. Dále 

srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 751. 
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Dalším předpokladem nabytí, respektive převodu vlastnického práva k nemovitostem, 

o němž jsem pojednala již dříve, byl subjekt. Ačkoli k nabytí vlastnického práva, včetně 

vlastnického práva k nemovitostem, je na území ČR způsobilý každý (včetně občanů 

členských státu EU i státních příslušníků třetích států) již od narození, jen některé osoby mají 

schopnost právně relevantně toto své vlastnické právo převádět. Těmito osobami jsou v 

současnosti pouze osoby zletilé (ty, které dosáhly 18 let věku) nebo ty, které jako nezletilé 

uzavřely manželství. Do budoucna se však podle § 30 odst. 2 NOZ počítá s tím, že právně 

relevantně budou moci dále jednat i ty nezletilé osoby, jimž byla svéprávnost přiznána 

soudem. 

Z hlediska naplnění podmínky způsobilého předmětu a způsobilého subjektu není bez 

zajímavosti, že právo nepřipouští smluvní převody mezi manžely, které by se týkaly věcí, jež 

jsou součástí jejich společného jmění.
160

  

V duchu zásady, že nikdo nemůže převést více práv, nežli sám má (nemo plus iuris ad 

alium transferre potest, quam ipse habet)
161

, je předpokladem legálního nabytí (tedy i 

převodu) vlastnického práva předchozí vlastnické právo převodce. Zatímco stávající právní 

úprava soukromého práva je založena na preferenci výše uvedeného pravidla s několika 

výjimkami zejména v oblasti obchodního práva, na jejichž základě může být nabýváno 

vlastnické právo i od nevlastníka
162

, úprava §§ 1109 až 1113 NOZ vnáší do této oblasti zcela 

novou a daleko konkrétnější úpravu
163

, která odstraňuje přetrvávající dualismus občanského a 

                                                 
160

 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 1794 nebo HOZA, Tomáš. Majetkoprávní vztahy mezi manžely. Brno, 2006. 
161

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 49 

nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, 

II, 2. vydání, s. 750. Dále srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan 

HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu 

stavu ke dni 31.8.2006. 2. vyd., s. 80. 
162

  Viz. § 446 Obch.Z., který stanovuje, že kupující může na základě kupní smlouvy v režimu Obch.Z. nabýt 

vlastnické právo ke zboží i v případě, že prodávající není jeho vlastníkem; ovšem pouze za předpokladu, že 

kupující v době převodu nevěděl a ani nemohl vědět, že prodávajícímu vlastnické právo nesvědčí a že tedy 

není oprávněn toto zboží prodejem zcizit. Ustanovení § 446 Obch.Z. se vedle kupní smlouvy užije obdobně 

nebo přiměřeně ještě na tři další případy, a to na smlouvu o prodeji podniku (§ 483 odst. 3 Obch.Z.), na 

smlouvu o dílo (§ 554 odst. 4 Obch.Z.) a na nabytí majetku od osoby, která jej dříve nabyla v rozporu s § 

196a odst. 1 až 3 Obch.Z. (§ 196a odst. 6 Obch.Z.). Není bez zajímavosti, že v případě kupní smlouvy se 

hovoří o zboží, tedy o nabývání vlastnického práva pouze k věcem movitým, zatímco v navazujících třech 

případech lze od nevlastníka nabýt vlastnické právo dokonce i k nemovitostem. Na okraj je vhodné zmínit, že 

dle § 486 OZ může být nabýváno vlastnické právo rovněž od tzv. nepravého dědice.  
163

  Obecné nabývání od nevlastníka je upraveno v § 1111 NOZ, který ve vztahu k věcem movitým rozšiřuje 

možnosti nabývání vlastnického práva od nevlastníka na všechny smluvní typy (na rozdíl od předchozí 

úpravy Obch.Z.), přičemž jej podmiňuje dobrou vírou nabyvatele (prokazuje nabyvatel) a absencí prokázání 

pozbytí převáděné věci ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu ze strany vlastníka. NOZ dále 

upravuje tzv. privilegované způsoby nabývání od nevlastníka, a to v §§ 1109 a 1110.  
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obchodního práva.
164

 Otázkou nabývání vlastnického práva k nemovitostem se v průběhu let 

dále zabývaly rovněž soudy na různých úrovních, přičemž tyto dospívaly k různým 

výkladům, což mohlo narušit právní jistotu.
165

 

Předpokladem nabytí vlastnického práva k nemovitostem je nakonec také splnění 

zákonem předepsaného postupu převodu vlastnického práva, který je v případě 

nemovitostí obecně dvoufázový
166

, a to jak podle stávající úpravy OZ, tak podle budoucí 

úpravy NOZ
167

. Oba předpisy tak rozlišují mezi právním důvodem (iustus titulus) a 

právním způsobem (iustus modus). Právním důvodem lze rozumět kauzu, která „podle 

platného právního řádu působí vznik, změnu nebo zánik nějakého práva“
168

 Nauka rozlišuje 

dvě skupiny právních důvodů, a to zákon, na jehož základě právní následky nastávají 

nepodmíněně a právní skutečnosti, které tyto následky působí zákonem předvídaným 

způsobem, tedy podmíněně. Právní skutečnosti se pak dále dělí podle toho, zda jsou závislé na 

                                                 
164

 Srov. např. SVOBODA, Pavel. Nabytí od nevlastníka. Brno, 2011/2012, s. 32-37, 42. Dále srov. např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. 32 Odo 792/2004 nebo VRAJÍK, Michal. Lze 

nabýt nemovitost od nevlastníka?. Epravo.cz. 2012. 
165

  Výkladová pluralita se projevila ve vztahu k výkladu § 48 odst. 2 OZ, tedy k otázce odstoupení od kupní 

smlouvy na nemovitost. Na úrovni Nejvyššího soudu ČR tak šlo o rozpor např. rozhodnutí ze dne 17. 11. 

1999, sp. zn. 22 Cdo 1186/98, podle něhož nemůže odstoupení od smlouvy, k němuž došlo po převodu 

vlastnického práva k nemovitosti z kupujícího na třetí osobu, mít vliv na existenci vlastnického práva této 

třetí osoby (došlo zde tedy k popření výše uvedené zásady ve prospěch dobré víry třetí osoby jako 

nabyvatele) s rozhodnutím ze dne 14. 6. 2006, sp. zn. 31 Cdo 2808/2004, na jehož základě naopak 

odstoupením od smlouvy se právní stav dostává do režimu před uzavřením smlouvy, a to i v případě, že 

kupující před tím, než došlo k odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl na další osobu. Ústavní soud ČR 

se k věci vyjádřil např. nálezem ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 77/2000 nebo nálezem ze dne 16. 10. 2007, 

publikovaným jako Pl.ÚS 78/06. V obou svých rozhodnutích Ústavní soud upřednostňuje dobrou víru třetí 

osoby jakožto nabyvatele před výše uvedenou zásadou (respektive dobrou víru chápe jako „korektiv obecně 

platný pro občanské právo“), když konstatuje, že odstoupením od smlouvy se právní vztahy vrací do 

původního stavu, ale pouze inter partes, nikoli erga omnes. Na uvedená rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

reagovala odborná veřejnost otázkou po vlivu absolutní neplatnosti kupní smlouvy na vlastnické právo třetí 

osoby jakožto nabyvatele. V této věci vydal Nejvyšší soud ČR dne 16. 9. 2010, pod sp. zn. 30 Cdo 250/2009, 

usnesení, podle něhož nelze princip ochrany dobré víry v takovém případě uplatnit, jelikož věcněprávní vztah 

nebyl vůbec založen. Ústavní soud se však i pro případy absolutní neplatnosti svým nálezem ze dne 11. 5. 

2011, sp. zn. II. ÚS 165/11, vyjádřil k upřednostnění dobré víry. Tento nález se stal terčem ostré kritiky ze 

strany odborné veřejnosti a Ústavní soud jej nakonec přehodnotil např. nálezem ze dne 24. 8. 2011, sp. zn. I. 

ÚS 3391/10, podle něhož na základě absolutně neplatné kupní smlouvy nevzniká vlastnické právo, a proto jej 

není možné ani dále převádět. Shrneme-li výše uvedené, není možné, aby někdo převedl více práv, než která 

mu svědčí, ovšem v ten který okamžik. 
166

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 37. U 

odborné veřejnosti se vyskytuje také názor, že v některých případech lze nemovitosti převádět i samotnou 

smlouvou (tzv. věcněprávní smlouvy). Takovéto případy však v oblasti českého práva představují spíše 

výjimku, jíž se dále nebudu věnovat.  
167

 To potvrzuje i A. Randa pro případ úpravy ABGB. Dále však poznamenává, že právní titul nemusí být 

předpokladem nabytí vlastnického práva u všech věcí, stejně jako vklad vlastnického práva k nemovitosti 

nemusí být nutnou podmínkou jeho vzniku ve všech případech. Toto ovšem zdůrazňuje zejména ve vztahu 

k originálnímu nabývání vlastnického práva nebo jiným zákonem určeným situacím, jimiž se zde – 

s ohledem na úzké vymezení tématu této práce – nebudu zabývat. Ve vztahu k nemovitostem pak rozlišuje 

vlastnictví úplné čili knihovní a neúplné čili přirozené. Srov. RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva 

v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku systematickém. 
168

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 116. 
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lidské vůli či nikoli. S ohledem na skutečnost, že předmětem této práce je nabývání 

vlastnického práva převodem, budeme se dále zaývat jen právními skutečnostmi odvislými od 

lidské vůle, a to konkrétně právně relevantním úkonům v podobě smluv a dále v podobě 

konstitutivních rozhodnutí orgánů, které jsou oprávněny rozhodovat v občanskoprávních 

věcech. A právě až posledně jmenovaná – konstitutivní rozhodnutí – mají ve vztahu 

k vlastnickému právu k nemovitostem převodní (translační) účinek a jejich zápis do katastru 

nemovitostí
169

 je pak právním způsobem nabytí vlastnického práva (modus acquirendi), 

ledaže by se jednalo o nemovitosti, které nejsou předmětem takové veřejné evidence. Převod 

nemovitosti evidované v katastru nemovitostí (v terminologii NOZ veřejného seznamu) tak 

má povahu tzv. složené (komplexní) právní skutečnosti.
170

  

                                                 
169

 V terminologii NOZ je užíváno pojmu „veřejný seznam“. 
170

  Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 22 Cdo 4144/2008 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 8. 2009, sp. zn. 26 Cdo 659/2009. 
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2 Smlouva 

Ačkoli je smlouva v rámci soukromého práva nejtypičtějším právním úkonem, její 

legální definici bychom v OZ i NOZ hledali jen těžko, když oba zákonné texty se spíše 

zaměřují na proces jejího vzniku a její účinky. Ve smyslu právní nauky „smlouva spočívá na 

vzájemných a obsahově shodných projevech vůle dvou nebo více smluvních stran, směřujících 

ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle 

spojují.“
171

 Ke vzniku smlouvy je tedy třeba dvou nebo více jednostranných, vzájemně 

adresovaných a obsahově shodných projevů vůle (nabídka a přijetí nabídky), které vyústí ve 

smluvní konsenzus.
172

 Obsahem smlouvy je pak úprava vzájemných práv a povinností mezi 

smluvními stranami, která se řídí zásadou smluvní volnosti omezenou kogentními 

ustanoveními právních norem, tedy ustanoveními, od nichž se nelze odchýlit. Podle toho, zda 

má smlouva, respektive smluvní typ, speciální právní úpravu, rozlišujeme pak smlouvy na 

pojmenované (nominátní) a nepojmenované (inominátní)
173

. Základní smlouvy, jimž bude na 

dalších řádcích věnována bližší pozornost, tedy smlouvy kupní a darovací, patří do skupiny 

smluv pojmenovaných. Pro obligační charakter jejich účinků jsou řazeny do oblasti 

závazkového práva, a to i případě, že na jejich základě dochází k dispozicím v oblasti věcných 

práv. Výjimečně však smlouvy mohou mít i jiný charakter, včetně věcněprávního, jestliže jimi 

přímo dochází k převodu věcných práv. 

Smluvní převod nemovitostí má svá specifika, která jsou odvislá od toho, zda je 

nemovitost předmětem evidence v katastru nemovitostí či nikoli. Jestliže nemovitost není 

předmětem této evidence, pak se vlastnické právo k ní nabývá již samotnou účinností 

smlouvy
174

; je-li předmětem takové evidence, představuje smlouva pouze jeden z vícera 

právních důvodů, které jsou předpokladem k převodu vlastnického práva. Jak bylo uvedeno 

výše, jsou účinky takové smlouvy pouze obligačního charakteru a smlouvou tak vzniká pouze 

závazek převodce učinit další – zákonem předpokládaný – úkon, na jehož základě teprve 

dojde právním způsobem k vlastnímu převodu
175

. Jak § 133 odst. odst. 2 OZ, §§ 60 odst. 1, 

                                                 
171

 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 126. 
172

 Srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka 

DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

31.8.2006. 2. vyd., s. 43-44 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní 

aktualiz. vyd., s. 30-37. 
173

 Viz. § 51 OZ, § 269 odst. 2 Obch.Z. a § 1746 odst. 2 NOZ. 
174

 Viz. § 133 odst. 3 OZ a § 1099 NOZ. 
175

  Viz např. nález Ústavního soudu ČR ze dne ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06 a ze dne 7. 10. 1996, 

sp. zn. IV ÚS 201/96 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdo 848/97 a ze dne 

19. 8. 2009, sp. zn. 26 Cdo 659/2009 a ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3991/2010 apod. 
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483 odst. 3, 493 odst. 1 Obch.Z., tak i § 1105 NOZ shodně stanovují, že vlastnické právo 

k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, se nabývá zápisem do 

této evidence
176

. Nejinak tomu bylo i v případě smluvního převodu vlastnického práva 

k nemovitostem podle ABGB.
177

  

V případě smluv o převodu nemovitostí se zákonodárce dále odchýlil od obecné 

soukromoprávní zásady neformálnosti uzavírání smluv, když v § 46 odst. 1 OZ a v § 560 

NOZ stanovil, že právě smlouvy týkající se převodu nemovitostí vyžadují písemnou formu. 

V těchto případech musejí navíc, podle § 46 odst. 2 OZ a § 561 odst. 2 NOZ, být projevy 

smluvních stran na téže listině. Sankcí za nedodržení této formy je ve smyslu § 40 odst. 1 OZ 

absolutní neplatnost smlouvy a ve smyslu § 582 odst. 1 NOZ neplatnost právního jednání – 

ovšem pouze za předpokladu, že smluvní strany danou vadu dodatečně nezhojí.
178

 

Jak bylo uvedeno výše, nemovitosti lze převádět na základě vícera typů smluv. 

S ohledem na vymezení tématu práce je však na následujících řádcích věnován podrobnější 

výklad zejména dvěma nejčastěji používaným smluvním typům
179

 – smlouvě kupní a darovací 

– zatímco ostatní jsou zmíněny jen okrajově. 

2. 1. Kupní smlouva 

Nejčastěji používaným smluvním typem v oblasti soukromého práva je kupní 

smlouva. Právní úprava kupní smlouvy je v současnosti založena na dualismu dvou 

komplexních úprav
180

, a to úpravy podle § 588 a n. OZ a § 409 a n. Obch.Z., přičemž NOZ by 

tuto dvojkolejnost měl do budoucna překonat. Nutno podotknout, že právní úprava OZ je 

obecnou úpravou, která se užije na všechny případy s výjimkou těch, na které se – v duchu 

pravidla lex specialis derogat generalis – užije speciální úprava, např. Obch.Z
181

.  

Vymezení kupní smlouvy 

Přes četnost úprav je s podivem, že stejně jako v případě obecného pojmu smlouva, 

také u pojmu kupní smlouva bychom legální definici hledali jen stěží. Jak § 588 OZ, tak § 409 

odst. 1 Obch.Z., totiž namísto definice vymezují kupní smlouvu jejím obsahem, respektive 

                                                 
176

  Viz např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98.  
177

 Srov. např. RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v 

pořádku systematickém. 
178

  NOZ totiž vychází z preference platnosti právních jednání před jejich neplatností. Viz. § 574 NOZ. 
179

  Srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka 

DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

31.8.2006. 2. vyd., s. 81 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a 

kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1722. 
180

  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 2079 až 2084.  
181

  Speciální úprava kupní smlouvy dle Obch.Z. se použije mj. také na smlouvy o úplatném převodu cenných 

papírů podle § 13 odst. 1 ZCP.  
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jejími účinky, mezi nimiž však můžeme pozorovat určité odchylky. Podle § 588 OZ vzniká 

z kupní smlouvy „prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu 

povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.“ Ve 

smyslu § 409 odst. 1 Obch.Z. se kupní smlouvou „prodávající zavazuje dodat kupujícímu 

movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho 

vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.“ Obchodní zákoník 

však obsahuje rovněž negativní vymezení kupní smlouvy, které ji má odlišovat od smlouvy o 

dílo, když v § 410 odst. 1 a 2 stanovuje, že kupní smlouvou není smlouva, v níž se strana, jíž 

má být dodáno zboží, které bude teprve vyrobeno, zavázala druhé straně předat podstatnou 

věcí, které jsou k jeho výrobě zapotřebí; dále není kupní smlouvou smlouva, podle níž 

převážná část závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo 

jestliže tento závazek zahrnuje montáž.
182

  

Zvlášť nápadným rozdílem je, že pouze občanskoprávní úprava umožňuje kupní 

smlouvou převést vlastnické právo jak k věci movité, tak k věci nemovité, zatímco 

obchodněprávní úprava omezuje možnost takového převodu pouze na věci movité (zboží). 

Další rozdíly spočívají v absenci legálního zakotvení povinnosti prodávajícího převést 

vlastnické právo (v případě OZ) nebo povinnosti kupujícího předmět prodeje převzít (v 

případě Obch.Z.). Tyto rozdíly jsou však překonány na jiných místech příslušných předpisů. 

V zásadě tak lze shrnout, že na základě kupní smlouvy, ať již podle úpravy OZ nebo Obch.Z., 

vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět prodeje do dispozice a převést 

na něj příslušné vlastnické právo, a kupujícímu vzniká povinnost předmět prodeje převzít a 

zaplatit za něj kupní cenu. Toto shrnutí je však nutné doplnit o skutečnost, že podle 

občanskoprávní úpravy lze kupní smlouvou převádět vlastnické právo k věcem movitými 

k nemovitostem, zatímco obchodněprávní úprava toto umožňuje jen ve vztahu k věcem 

movitým (zboží). S ohledem na § 261 odst. 6 Obch.Z. se tak pro úplatný převod vlastnického 

práva k nemovitostem užijí příslušná ustanovení OZ o kupní smlouvě jakožto smluvním typu, 

a to i v případech, kdy k převodu dochází mezi podnikateli při jejich podnikatelské 

činnosti.
183

  

Ačkoli se v rámci právní úpravy NOZ setkáváme s úpravou závazků z právního 

jednání, tedy z koupě a nikoli z jednotlivých typů smluv, již v základním ustanovení § 2079 

odst. 1 se NOZ vrací k původní terminologii, respektive k užívání pojmu kupní smlouva. 

                                                 
182

 Srov. např. PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd., s. 156. 
183

  Srov. např. PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd., s. 156 nebo ŠVESTKA, Jiří a 

Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 153. Dále srov. např. ČECH, Petr. 

Znovu ke koupi nemovitosti mezi podnikateli. Právní rádce [online]. 2009 [cit. 2013-08-12]. 
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Stejně jako v případě předchozí úpravy, i NOZ vymezuje kupní smlouvu spíše jejím obsahem 

než definicí: „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.“ Za smlouvu kupní se ex lege považuje i 

smlouva o dodání spotřebního zboží, které musí být sestaveno nebo vytvořeno (§2085 odst. 1 

poslední věta NOZ) a dále smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, ledaže se 

strana, jíž má být věc dodána, druhé straně zavázala dodat podstatnou část toho, co je 

k vyrobení věci zapotřebí (§ 2086 odst. 1 NOZ). Obdobně jako je tomu u Obch.Z. (a na rozdíl 

od OZ) i NOZ obsahuje negativní vymezení kupní smlouvy, kdy se za kupní smlouvu 

„nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti“ 

(§ 2086 odst. 2 NOZ). V souladu s výše uvedeným lze mít za to, že vymezení kupní smlouvy 

podle NOZ je precizní a schopné překonat stávající dualismus právní úpravy převodu 

v oblasti soukromého práva.  

Mezi náležitosti kupní smlouvy, ať již ve smyslu stávající úpravy OZ nebo budoucí 

úpravy NOZ, patří označení stran
184

, předmět, závazek prodávajícího a závazek kupujícího. 

Předmět koupě či prodeje musí být ve smlouvě určen
185

, ať již individuálně či druhově 

(stanovení druhu a množství), hromadně či úhrnně („jak stojí a leží“)
186

 přičemž v době 

uzavření smlouvy nemusí ani existovat (koupě budoucí věci). Věc movitá i nemovitá může 

být předmětem koupě či prodeje jen podle OZ, v případě Obch.Z. se může jednat pouze o věci 

movité (zboží). Nemovitost přitom musí být označena v souladu s § 5 odst. 1 KZ. 

Další náležitostí je závazek prodávajícího předmět koupě či prodeje odevzdat 

(dodat) kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo. Tato úprava povinností 

prodávajícího vychází z § 409 odst. 1 Obch.Z, tedy se vztahuje pouze k věcem movitým. 

Stejnou úpravu obsahuje i § 2019 odst. 1 NOZ, tentokráte pro věci movité i nemovité. Jinak 

tomu je ovšem v případě úpravy OZ. V kupní smlouvě musí být projevena vůle prodávajícího, 

podle níž má dojít k převodu vlastnického práva na kupujícího, nikoli však úprava povinnosti 

prodávajícího učinit příslušný úkon. Tato povinnost však není upravena ani v rámci vymezení 

kupní smlouvy dle OZ. U věcí movitých lze tuto situaci řešit dle § 133 odst. 1 OZ, jenž 

spojuje převod (nabytí) vlastnického práva již s jejich předáním a převzetím (tradicí), ledaže 

                                                 
184

  Vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, 

pokud lze z celého jejího obsahu výkladem zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy. Srov. např. Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 386/96 a  ze dne  10.12.2002, sp.zn. 22 Cdo 

985/2001. 
185

 Srov. např. PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd., s. 157 nebo ŠVESTKA, Jiří a 

Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 155. 
186

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 25 Cdo 1741/98 nebo ze dne 26. 11. 

2003, sp. zn. 32 Odo 441/2003. 
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se smluvní strany dohodly jinak. Komplikovanější situace by mohla nastat v případě věcí 

nemovitých, jsou-li předmětem evidence v katastru nemovitostí, za předpokladu, že kupní 

smlouva neobsahuje závazek prodávajícího učinit další úkon směřující k realizaci převodu 

vlastnického práva zápisem do příslušné evidence dle § 133 odst. 2 OZ, tedy podat návrh na 

vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. I v případě, že tato povinnost 

ze smlouvy vyplývá, avšak její splnění není časově omezené, lze podle názoru Ústavního 

soudu ČR publikovaného v nálezu ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. IV. ÚS 201/96, návrh na vklad 

podat v časově neomezené lhůtě, neboť ani uplynutí času nemůže nic změnit na vázanosti 

smluvních stran projevy jejich vůle. Absentující povinnost prodávajícího v rámci úpravy OZ 

je však dovozována např. naukou
187

 a dále vyvážena např. úpravou § 10 odst. 1 písm. d) KZ, 

z něhož vyplývá povinnost vlastníka, ale i jiné oprávněné osoby, ohlásit katastrálnímu úřadu 

změny údajů katastru a doložit je příslušnou listinou, a to do 30 dnů od jejich vzniku. 

Výkladem lze dovodit, že povinnost podat návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti 

do katastru nemovitostí vyplývá pro všechny strany kupní smlouvy a kupující tak má jistotu, 

že i v případě nečinnosti prodávajícího, může (musí) sám oznámit změny, respektive podat 

předmětný návrh na vklad, a tím ovlivnit i samotný převod vlastnického práva 

k nemovitosti.
188

 U nemovitostí, které předmětem takové evidence nejsou, se vlastnické právo 

podle § 133 odst. 3 OZ nabývá již účinností smlouvy, jejímž prostřednictvím je převáděno.  

Nakonec je náležitostí kupní smlouvy také závazek kupujícího předmět koupě či 

prodeje převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Tato úprava povinností kupujícího nachází 

svůj odraz jak v § 588 OZ, tak v § 2019 odst. 1 NOZ. V případě úpravy Obch.Z je absence 

povinnosti kupujícího převzít předmět koupě či prodeje vyvážena úpravou obsaženou § 447 

Obch.Z., podle něhož je kupující mj. také povinen zboží převzít, a to v souladu se smlouvou. 

Kupní smlouva je pojmově smlouvou úplatnou, tedy musí obsahovat dostatečné určení nebo 

alespoň způsob určení kupní ceny. § 588 OZ zakotvuje povinnost kupujícího zaplatit pouze 

dohodnutou cenu, přičemž podle § 589 tato nesmí být – pod sankcí relativní neplatnosti 

smlouvy dle § 40a OZ – sjednána v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Naopak 

Obch.Z. ve svém § 409 odst. 1 a 2 hovoří o kupní ceně, která musí být ve smlouvě dohodnuta 

nebo zde musí být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže ze smlouvy 

vyplývá vůle stran uzavřít ji bez určení kupní ceny. Pro tyto případy se dovozuje nepřímý 

projev vůle smluvních stran, aby cena byla určena jako cena obvyklá ve smyslu § 448 odst. 2 
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 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 159. 
188

 Srov. např. VRCHA, Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr 

soudních rozhodnutí. 3. vyd., s. 127. 
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Obch.Z.
189

 § 2080 NOZ považuje dostatečně určitě ujednanou kupní cenu takovou cenu, u níž 

byl ujednán alespoň způsob jejího určení. Po vzoru Obch.Z. pamatuje NOZ i na situace, kdy 

smluvní strany projeví vůli uzavřít smlouvu bez určení kupní ceny. Na rozdíl od Obch.Z. však 

zakotvuje zákonnou fikci, podle níž si v takovém případě smluvní strany ujednaly cenu 

obvyklou.
190

 Nutno doplnit, že právě úplatnost je znakem, který odlišuje kupní smlouvu od 

smlouvy darovací. V případě, že by ve smlouvě nebyla cena vymezena žádným 

z předpokládaných způsobů, mohlo by se jednat o smlouvu darovací
191

, a to na základě § 41a 

odst. 1, podle něhož „má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného právního úkonu, který je 

platný, lze se jej dovolat, je-li z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby.“  

Stávající úprava kupní smlouvy o nemovitosti 

Jak bylo uvedeno dříve, stávající platná a účinná úprava kupní smlouvy se nachází 

hned v několika právních předpisech. S ohledem na skutečnost, že OZ i Obch.Z. obsahují 

(společně se svými obecnými ustanoveními o závazcích) komplexní úpravu kupní smlouvy ve 

vztahu k věcem movitým, hovoří se o tzv. dualismu neboli dvojkolejnosti úpravy.
192

 

V případě věcí nemovitých je ovšem situace odlišná. § 409 odst. 1 Obch.Z. umožňuje, aby na 

základě kupní smlouvy došlo k převodu vlastnického práva, ovšem jen k věcem movitým a 

nikoli k nemovitostem. Na úplatný převod vlastnického práva k věcem nemovitým, k němuž 

má dojít mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, se na základě § 261 

odst. 6 Obch.Z. užijí příslušná ustanovení OZ o kupní smlouvě jakožto smluvním typu, tedy 

ustanovení OZ v rozsahu §§ 588 až 610. Ve zbytku, zejména pokud jde o obecnou část 

závazkového práva, se pak vztahy mezi výše uvedenými podnikateli budou řídit speciální 

úpravou Obch.Z.
193

 Je tak zřejmé, že právní úprava kupní smlouvy má – v případě 

nemovitostí – v zásadě jednotný charakter, tedy jakožto smluvní typ je upravena jen v OZ.  

Kupní smlouva, na jejímž základě lze převést vlastnické právo k nemovitosti, musí mít 

písemnou podobu a podpisy smluvních stran musejí být na téže listině (§ 46 odst. 1 a 2 OZ). 

Jakožto smluvní typ je upravena v §§ 588 až 610 OZ. Vzniká „dvoustranným právním 

úkonem, kterým se zakládá synallagmatický závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím“; 
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  Srov. např. PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd., s. 157. Z jazykového výkladu 

tohoto ustanovení totiž vyplývá toliko jen právo kupujícího požadovat zaplacení kupní ceny, za kterou se 

dané zboží (nebo zboží srovnatelné) v době uzavření smlouvy prodávalo (i s přihlédnutím ke smluvním 

podmínkám). 
190

  Tj. cenu, „za níž se týž nebo srovnatelný předmět vdobě uzavření smlouvy a za obdobných smluvních 

podmínek obvykle prodává“ (§ 2085 odst. 2 in fine NOZ). 
191

  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1162/2002. 
192

  Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 2079-2084. 
193

  Srov. např. ČECH, Petr. Znovu ke koupi nemovitosti mezi podnikateli. Právní rádce [online]. 2009 [cit. 

2013-08-12]. 
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přitom je třeba, aby se smluvní strany dohodly alespoň na tzv. podstatných náležitostech 

obsahu kupní smlouvy neboli jejích pojmových znacích, tedy na předmětu koupě či prodeje a 

na kupní ceně, přičemž tato nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a to 

pod sankcí relativní neplatnosti podle § 40a OZ.
194

 Cena musí být dále určena peněžní částkou 

nebo jiným způsobem, kterým ji lze nepochybně určit.
195 

Nemovitost, která je předmětem 

koupě či prodeje, by měla být označena v souladu s § 5 odst. 1 KZ, a to pod sankcí absolutní 

neplatnosti kupní smlouvy pro neurčitost předmětu podle § 37 odst. 1 OZ
196

, respektive sankcí 

nezapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí
197

. Zajímavé ovšem je, že platnost či 

neplatnost kupní smlouvy katastrální úřad nepřezkoumává a tato může být i po zápisu práva 

do katastru nemovitostí přezkoumána v rámci občanského soudního řízení
198

.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

Z kupní smlouvy vznikají smluvním stranám, tedy prodávajícímu a kupujícímu
199

, 

vzájemná práva a povinnosti.  

Podle úpravy § 588 OZ má prodávající povinnost odevzdat předmět prodeje
200

 

kupujícímu. Z povahy závazku dle kupní smlouvy se pak dovozuje i další jeho povinnost, a 
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  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1162/2002 nebo FIALA, Josef, 

Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Markéta 

SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.8.2006. 2. vyd., s. 195. Dále 

srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 154-

155 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník 

I, II, 2. vydání, s. 1722, 1728. Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou předmět koupě a kupní cena. 

Kupní cena je úplatou za předmět koupě a je sjednaná v penězích. Není-li kupní cena sjednána, jde většinou o 

smlouvu darovací.  
195

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1162/2002 nebo ŠVESTKA, Jiří, 

SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1722, 

1729 . Je-li kupní cena vyjádřena protihodnotou ve formě nepeněžitého plnění, nejde o smlouvu kupní, ale 

směnnou. 
196

  Srov. např. BAREŠOVÁ, Eva. Kupní smlouva o nemovitosti. Právní rádce [online]. 2005 [cit. 2013-08-12]. 

Názor, že nemovitost, jež ve smlouvě nebyla vymezena všemi parametry stanovenými § 5 odst. 1 KZ, nebyla 

vymezena dostatečně určitě a smlouva je tak absolutně neplatnou, však nachází oporu v judikatuře jen zčásti. 

Dle judikatury je totiž třeba rozlišovat mezi požadavky občanského práva na určitost (předmět musí být 

vymezen tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně) a požadavky KZ za účelem zápisu práva do katastru 

nemovitostí. Z praktického hlediska - s ohledem na skutečnost, že katastrální úřad zapíše jen právo podložené 

listinami s příslušnými náležitostmi dle KZ – lze však vymezení nemovitosti dle § 5 odst. 1 KZ jen doporučit. 

Srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 1994, sp. zn. 33 Ca 86/94, rozsudek Krajského 

soudu v Brně ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. 35 Ca 44/98, rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 

18. 3. 1997, sp. zn. 15 Ca 38/97. 
197

  Srov. např. VRCHA, Pavel, JANKŮ, Petra, VRCHOVÁ, Karin. Katastrální a související judikatura: výběr 

soudních rozhodnutí. 3. vyd., s. 212. 
198

  Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 1997, sp. zn. 35 Ca 54/97, rozsudek Krajského 

soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 1. 1997, sp. zn. 16 Ca 436/96. 
199

  Jak na straně prodávající, tak na straně kupující přitom může být vícero osob. 
200

  Ačkoli úprava § 588 a n. OZ hovoří snad výhradně o předmětu koupě, domnívám se, že by bylo vhodné 

rozlišovat mezi tím, zda se jedná o předmět závazku ve vztahu k prodávajícímu nebo kupujícímu. Prodávající 

určitou věc prodává, tedy se z jeho strany jedná o předmět prodeje, zatímco kupující ji kupuje, tedy se jedná 

o předmět koupě. Touto problematikou se zabývali rovněž autoři NOZ, když ze stylistických důvodů užívají 
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to umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu. První část závazku 

prodávajícího představuje odevzdání předmětu prodeje kupujícímu, čímž se rozumí předání 

předmětu prodeje „do držby kupujícího v místě plnění … a v době stanovené ve smlouvě“
201

, 

jinak bez zbytečného odkladu (§ 591 OZ). Způsob odevzdání nemovitosti může být 

přinejmenším dvojí, když její předání může proběhnout buďto předáním klíčů od 

nemovitosti
202

 a dalších – k držbě nezbytných – předmětů či informací (např. kód od 

zabezpečovacího systému) v místě a čase smluveném nebo osobním předáním v místě, kde se 

nemovitost nachází. Odevzdávaná nemovitost musí mít vlastnosti obvyklé a dále ty, které 

byly ve smlouvě výslovně vymíněny (§§ 499 a n. OZ).
203

 V případě, že tomu tak není, nese 

prodávající odpovědnost za vady, které se u nemovitosti vyskytnou, ať se již jedná o vady 

právní či faktické, ledaže nemovitost byla přenechána „jak stojí a leží“ dle § 501 OZ
204

. 

Nemovitost má právní vady, „jestliže prodávající nesplní v souladu se zákonem svou 

povinnost převést na kupujícího vlastnické právo k věci nebo když věc je zatížena v rozporu se 

smlouvou právy jiných osob (např. zástavním právem).“
205

 Nemovitost má dále faktické vady 

(vady jakosti), jestliže vykazuje vadu některé z vlastností rozhodujících pro její použití. 

Přitom není-li jakost výslovně sjednána, má být plněno v průměrné střední jakosti (§ 496 OZ). 

Prodávající má – ve smyslu § 596 OZ – povinnost na veškeré vady, o nichž ví, kupujícího 

upozornit. Jde-li ovšem o vady zjevné (např. při prohlídce nemovitosti) nebo zjistitelné 

z příslušné evidence nemovitostí (např. katastr nemovitostí nebo Rejstřík zástav u Notářské 

komory ČR), pak nárok z odpovědnosti za vady nelze uplatnit, ledaže by prodávající 

kupujícího výslovně ujistil, že nemovitost je bez jakýchkoli vad (§ 500 odst. 1 OZ). Dále 

neodpovídá prodávající ani za vady, na které kupujícího při sjednávání kupní smlouvy 

upozornil (§ 596 v souvislosti s § 597 OZ).  Pro vznik odpovědnosti za vady je pak rozhodná 

doba převzetí nemovitosti kupujícím, tedy okamžik, kdy prodávající splní svůj závazek 

předmět prodeje odevzdat (§ 499 OZ). Lhůta pro vytknutí vady ze strany kupujícího činí šest 

měsíců od okamžiku, kdy měl kupující možnost si věc prohlédnout (§ 504 OZ) nebo kdy věc 

                                                                                                                                                         
namísto pojmů předmět prodeje  a předmět koupě pojmu věc. Srov. důvodová zpráva – výklad k §§ 2095-

2098. I přesto, s ohledem na teoretický charakter této práce, však na rozlišování výše uvedené terminologie 

setrvávám.    
201

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 157-

158. 
202

  Srov. např.  ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 1794. 
203

 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 157-

167. 
204

  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 25 Cdo 1741/98 nebo ze dne 26. 11. 

2003, sp. zn. 32 Odo 441/2003. Takto nemůže být ovšem přenechána individuálně určená věc, ale pouze věc 

určená úhrnně. 
205

  Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 167. 
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převzal (§ 599 odst. 1 OZ)
206

. Nad rámec odpovědnosti za vady, které má nemovitost 

k okamžiku jejího odevzdání (§ 499 OZ), může být rovněž stanovena odpovědnost za vady, 

které se na ní vyskytnou do stanovené nebo sjednané doby po splnění (po jejím odevzdání 

nebo po nabytí vlastnického práva), a to v případě nemovitostí zejména dohodou účastníků 

nebo jednostranným prohlášením prodávajícího (§ 502 odst. 1 OZ). Nárok z odpovědnosti za 

vady může být proti prodávajícímu uplatněn jen v obecné promlčecí době, která počíná 

plynout ode dne vytčení vady kupujícím (§ 508 OZ).  

Druhou částí závazku prodávajícího je umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo 

k předmětu prodeje. Dle J. Švestky
207

 je prodávající povinen učinit právní úkony potřebné 

pro převod vlastnického práva na kupujícího, mj. je tedy povinen poskytnout součinnost 

nutnou k zápisu kupujícího jako vlastníka do katastru nemovitostí, a to přes skutečnost, že 

explicitní formulace této povinnosti není v OZ obsažena. Dlužno podotknout, že neujednají-li 

si smluvní strany jinak, pak k okamžiku nabytí vlastnictví přechází na kupujícího – v duchu 

obecného pravidla casus sentit dominus – rovněž nebezpečí škody, respektive nahodilé zkázy 

či nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků (§ 590 OZ).
208

 Nesplní-li prodávající 

svůj závazek řádně a včas, dostává se do prodlení, a jestliže svůj závazek (odevzdat 

kupujícímu nemovitost a umožnit mu nabytí vlastnického práva) nesplní ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, pak má kupující právo od dané smlouvy mj. odstoupit (§ 517 odst. 1). Právo 

kupujícího na náhradu škody způsobené prodlením není dotčeno (§ 519 OZ). Za dobu 

prodlení nese prodávající rovněž odpovědnost za poškození nebo zničení nemovitosti, ledaže 

by k této škodě došlo i jinak (§ 517 odst. 3 OZ).  

Na straně kupujícího se jedná o povinnost převzít předmět koupě a zaplatit za 

něj dohodnutou cenu. Cena by přitom měla být dohodnuta v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, a to pod sankcí relativní neplatnosti podle § 40a OZ. Doba, místo i způsob 

placení dohodnuté ceny mohou být stanoveny přímo ve smlouvě (tzv. platební podmínky) 

nebo mohou vyplývat přímo ze zákona jako povinnost plnit bez zbytečného odkladu (§ 591 

OZ), případně prvního dne poté, kdy byl dlužník o plnění věřitelem požádán (§ 563), a to 

v místě bydliště nebo sídla dlužníka (§ 567 OZ) nebo prostřednictvím poskytovatele 

platebních či poštovních služeb. Dohodou přitom může být cena splatná najednou nebo na 

splátky (dle daného časového rozvrhu), a to k okamžiku odevzdání předmětu prodeje, v určité 

době po něm (tzv. koupě na úvěr) nebo případně před ním (tzv. prenumerační koupě). 

                                                 
206

  Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2175/2000. 
207

 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 159. 
208

  Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 1731. 
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Nesplní-li kupující svůj závazek řádně a včas, dostává se do prodlení, a jestliže svůj závazek 

(převzít předmět koupě a zaplatit za něj dohodnutou cenu) nesplní ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, pak má prodávající právo od dané smlouvy odstoupit (§ 517 odst. 1). Právo 

prodávajícího na náhradu škody způsobené prodlením kupujícího přitom není dotčeno; lze jej 

však – v případě peněžitého dluhu – uplatnit jen tehdy, není-li škoda kryta úroky nebo 

poplatkem z prodlení (§ 519 OZ). Za dobu prodlení se zaplacením dohodnuté ceny má 

prodávající vedle samotného plnění také právo na úroky z prodlení (§ 517 odst. 2 OZ). Je-li 

kupující v prodlení s převzetím věci, pak na něj rovněž přechází nebezpečí nahodilé zkázy 

věci (§ 522 OZ).  

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě 

Mimo výše uvedené může kupní smlouva obsahovat rovněž tzv. vedlejší ujednání, 

kterými jsou demonstrativně: výhrada vlastnictví, předkupní právo, právo zpětné koupě nebo 

jiná vedlejší ujednání v podobě výhrad či podmínek účinnosti kupní smlouvy. S ohledem na 

skutečnost, že se právní úprava výhrady vlastnictví (§ 601 OZ), stejně jako práva zpětné 

koupě (§ 607 a n. OZ), váže pouze k věcem movitým
209

 (§ 607 odst. 1 OZ), jejichž převody 

nejsou předmětem této práce, nebudu jí na tomto místě věnovat širší pozornost.  

Předkupní právo spočívá v povinnosti nabídnout při prodeji (nebo při jiném 

dohodnutém způsobu zcizení) konkrétní věc přednostně oprávněnému ke koupi. Může 

vyplývat ze zákona nebo ze smlouvy, přičemž sjednáno může být buď jako obligační právo 

působící výhradně inter partes (§ 602 odst. 1 a 603 odst. 1 OZ) nebo jako věcné právo 

k nemovitosti působící na základě vkladu do katastru nemovitostí i vůči nástupcům 

kupujícího (§ 602 odst. 2 OZ).
210

 Jelikož má dle § 603 odst. 1 OZ povahu osobního (nikoli 

majetkového) práva, ze zákona nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze jej ani převést 

(§ 604 OZ)
211

. Jeho realizace – v případě nemovitostí – probíhá prostřednictvím písemné 

nabídky, na jejímž základě musí být nemovitost oprávněnou osobou vyplacena dle domluvy; 

jinak do dvou měsíců (§ 605 OZ). Marným uplynutím této lhůty předkupní právo zaniká. Za 

situace, kdy dojde porušení předkupního práva, se uplatní různé důsledky podle toho, zda toto 

právo bylo sjednáno jako právo s obligačními nebo věcněprávními účinky. Jak poznamenává 

                                                 
209

 Srov. např.  ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 1745. Dále srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 8. 2009, sp. zn. 

22 Cdo 3504/2007. 
210

 Srov. např.  ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský 

zákoník I, II, 2. vydání, s. 1747-1748. 
211

  Srov. např. tamtéž, s. 1751. 
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Surgová
212

, jde-li o obligační právo, pak jeho porušení má účinky pouze inter partes a třetí 

osoba (na níž byla věc v rozporu s předkupním právem převedena) jím není vázána. Splnění 

primární povinnosti, tedy povinnosti převést věc na oprávněného z předkupního práva, nelze 

v případě takového převodu právně vynutit, a to jak na třetí osobě (není předkupním právem 

vázána), tak ani na povinném z předkupního práva (není již vlastníkem věci).
213

 Z hlediska 

odpovědnosti se tak uplatní obecná úprava odpovědnosti za škodu z titulu porušení povinností 

z předkupního práva. Naopak, jde-li o věcné právo, přechází s převodem nemovitosti na 

nabyvatele i povinnost z tohoto předkupního práva
214

 a z něho oprávněný se může na 

nabyvateli domáhat, aby mu nemovitost nabídl ke koupi (§ 603 odst. 3 OZ) za stejných 

podmínek, za nichž mu byla prodána, respektive se domáhat nahrazení projevu vůle 

nabyvatele uzavřít smlouvu (v podobě nabídky převodu) rozsudkem soudu
215

 (§ 161 odst. 3 

OSŘ). Toto právo se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě.
216

 Jestliže tohoto postupu 

nevyužije, zůstane mu předkupní právo zachováno ve smyslu § 603 odst. 3 OZ.  

Ustanovení § 610 odst. 1 OZ dále připouští i sjednání tzv. jiných vedlejších ujednání 

v podobě výhrad a podmínek připouštějících zánik právního vztahu založeného kupní 

smlouvou. Výkladem však lze dovodit, že vedle podmínek rezolutivních lze užít i podmínky 

odkládací
217

. Sjednání těchto podmínek ovšem musí mít vždy písemnou formu (§ 610 odst. 

1), přičemž nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tato vedlejší ustanovení jako neuplatněná 

zanikají nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy (§ 610 odst. 2). Mezi 

                                                 
212

 Srov. SURGOVÁ, Markéta. Právní následky porušení předkupního práva. Právní rádce [online]. 2006 [cit. 

2013-08-12]. 
213

 Srov. např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 10. 1999, sp. zn. I.ÚS 265/98 nebo ŠVESTKA, Jiří, 

SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1749. 

Opačný názor zastávají např. Fiala nebo Eliáš. Srov. tamtéž. 
214

 J. Švestka poznamenává, že v řízení o povolení vkladu vlastnického práva katastrální úřad nepřezkoumává, 

zda předkupní právo bylo realizováno či nikoli. Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo 

hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 173. 
215

  Viz. § 161 odst. 3 OSŘ. Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a 

kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1747-1748 nebo SURGOVÁ, Markéta. Právní následky 

porušení předkupního práva. Právní rádce [online]. 2006 [cit. 2013-08-12]. Surgová dále uvádí, že v případě 

kupní smlouvy je třeba, aby se v petitu žaloby odrazil její synallagmatický charakter, tedy aby zde byl 

uveden i závazek oprávněného z předkupního práva zaplatit z titulu kupní smlouvy dohodnutou cenu. 
216

  Srov. např. SURGOVÁ, Markéta. Právní následky porušení předkupního práva. Právní rádce [online]. 2006 

[cit. 2013-08-12] nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. 

vyd., s. 173. Dále srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a 

kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1758. 
217

  Nutno ovšem podotknout, že k zápisu práva do katastru nemovitostí ovšem dochází až na základě smlouvy, 

která je účinná, tj. po splnění odkládací podmínky, na níž je účinnost smlouvy případně vázána.  Srov. např. 

ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 176. Dále srov. 

např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98 nebo rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4079/2007.  
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příklady takovýchto ujednání můžeme zařadit např. výhradu zpětného prodeje, výhradu 

lepšího kupce, koupi na zkoušku, koupi podle vzorku, koupi podle zkoušky apod.
218

  

Úprava kupní smlouvy o nemovitosti dle NOZ 

Již dříve bylo uvedeno, že nejméně co do vymezení kupní smlouvy jakožto smluvního 

typu, se právní úprava obsažená v NOZ jeví jako preciznější než úprava stávající, přičemž 

ačkoli v některých ohledech vychází z OZ a v jiných z Obch.Z,, nedostatky obou překonává. 

Z hlediska systematiky se autoři NOZ inspirovali švýcarskou úpravou, když rozlišují mezi 

obecnými ustanoveními o koupi (§ 2079 a n. NOZ), právní úpravou tzv. mobiliární koupě
219

  

a koupě věcí nemovitých (§ 2128 a n. NOZ).
220

 Obecná ustanovení se přitom užijí u obou 

druhů kupní smlouvy a v případě koupě nemovitosti se dále přiměřeně užijí ustanovení o 

koupi movitých věcí všude tam, kde není dána speciální úprava (§ 2131 OZ).  

V obecných ustanoveních o koupi se nachází základní vymezení kupní smlouvy, 

kterému ovšem byla věnována pozornost na jiném místě. Obecná ustanovení dále, na rozdíl 

od předchozí úpravy, zdůrazňují synallagmatický charakter kupní smlouvy (vázanost plnění 

na protiplnění), když v § 2079 odst. 2 NOZ je explicitně stanoveno pravidlo, podle něhož jsou 

prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně, neplyne-li ze smlouvy nebo 

zvyklostí něco jiného. S ohledem na formulaci § 591 věty první OZ, že strany smlouvy jsou 

povinny plnit bez zbytečného odkladu, a s přihlédnutím k úpravě § 560 OZ, bylo toto pravidlo 

doposud dovozováno poměrně komplikovaně, jelikož vzájemnost plnění musela vyplývat ze 

smlouvy.
221

 

V souladu s výše uvedeným je na tomto místě vhodné vyzdvihnout jednu 

z nejzásadnějších změn v oblasti věcných práv, kterou bude opětovné uplatňování zásady 

superficies solo cedit. Tato změna musí nalézt svůj odraz rovněž v oblasti závazkového práva 

– konkrétně pak ve vymezení nemovitostí jakožto předmětu koupě či prodeje. Nároky na 

označování nemovitostí v listinách, které se mají stát podkladem pro zápis vlastnického práva 

do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) budou od 1. ledna 2014 obsaženy v § 8 NKZ.  

                                                 
218

 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 179-

180 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník 

I, II, 2. vydání, s. 1743-1744. 
219

 Viz. § 2085 a n. NOZ. V daném případě jde o prodej / koupi věcí movitých, příp. součástí věcí nemovitých, 

má-li dojít k jejich oddělení ve věci movité. 
220

  Srov. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 2079-2084.  
221

 Byl-li ve smlouvě ujednán jiný časový okamžik splatnosti závazků, pak se již o synallagmatický vztah 

nejedná. Srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. 

Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1649. Dále srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 

2002, sp. zn. 25 Cdo 1164/2000. 
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Práva a povinnosti smluvních stran 

Úprava práv a povinností smluvních stan obsažená v NOZ se až v překvapivě mnoha 

ohledech překrývá s výše popsanou úpravou OZ. Na tomto místě se tedy zaměříme na stručný 

popis úpravy NOZ a dále zejména na rozdíly obou úprav, tedy na změny, které přinese  

1. leden 2014.   

Povinnosti prodávajícího zahrnují povinnost odevzdat kupujícímu předmět prodeje a 

umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu (§§ 2079 odst. 1 a 2087 NOZ). Jak bylo uvedeno 

výše, explicitní formulace, podle níž prodávající kupujícímu „umožní nabýt vlastnické právo“ 

je v občanskoprávním předpisu novinkou. Povinnostmi kupujícího se pak rozumí povinnost 

předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.  

Prodávající splní svou povinnost odevzdat předmět prodeje kupujícímu, jestliže 

mu umožní s ním nakládat v místě plnění a včas mu to oznámí (§ 2088 NOZ). Doba 

plnění, stejně jako jeho místo, může být stanovena ve smlouvě, plynout ze zvyklostí nebo ze 

zákona
222

. Neplyne-li něco jiného ze smlouvy či zvyklostí, pak si strany mají povinnost plnit 

současně (§ 2079 odst. 2 NOZ), což je stanoveno odlišně od úpravy OZ, kdy si strany byly 

povinny plnit bez zbytečného odkladu. V případě současného plnění však může splnění 

požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila nebo je ochotna a schopna splnit dluh 

současně s druhou stranou (§ 1911 OZ). Doba ke splnění povinnosti prodávajícího přitom 

běží ode dne účinnosti smlouvy, příp. od splnění povinnosti kupujícího, jestliže tím splnění 

povinnosti prodávajícího je podmíněno (§ 2092 NOZ). Z hlediska doby plnění je zajímavou 

novinkou NOZ úprava tzv. fixního závazku v § 1980 NOZ, podle něhož byla-li ve smlouvě 

ujednána přesná doba plnění a jestliže z ní nebo z povahy závazku vyplývá, že druhá strana 

nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek počátkem prodlení dlužníka s účinky 

odstoupení od smlouvy, tedy ex tunc (§ 2004 odst. 1 NOZ), ledaže by první strana na plnění 

trvala.  

Aby prodávající svou povinnost splnil, musí ji splnit nejen včas, ale rovněž řádně (§ 

1908 odst. 2 NOZ). Prodávaná nemovitost tak musí mít smluvenou nebo obvyklou – střední – 

jakost
223

, jinak kupujícímu vznikají práva z vadného plnění. Rozhodným okamžikem pro 

vznik takových práv z vadného plnění je okamžik přechodu nebezpečí škody na kupujícího, 

což je upraveno obdobně jako v OZ, tedy okamžik převzetí. Ten nastává k okamžiku 

faktického převzetí nemovitosti (§ 2121 odst. 1 NOZ) nebo naopak, ocitne-li kupující se 
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 Viz. § 2079 odst. 2 v souvislosti s § 1954 a n. a § 1958 a n. NOZ. 
223

 Viz. §§ 1914 odst. 1, 1915 a 2095 NOZ. 
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v prodlení s převzetím věci, s výjimkou situace, kdy škodu způsobí dlužník
224

. Nově nastává 

ze zákona také k okamžiku, který byl ve smlouvě o nemovitost sjednán jako okamžik jejího 

převzetí kupujícím (§ 2130 NOZ). Odpovědnost prodávajícího za vady se ovšem uplatní jen 

k vadám, které nebyly nápadné či zřejmé při uzavírání smlouvy, zjistitelné z veřejného 

seznamu, na které kupujícího neupozornil, ač o nich věděl, nebo o nichž kupujícího výslovně 

ujistil, že je nemovitost nemá, případně uvedl-li, že je nemovitost bez vad nebo jestliže 

nemovitost přenechal úhrnkem „jak stojí a leží“
225

. Nově se explicitně stanovuje, že 

odpovědnost prodávajícího za vady zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí 

škody na kupujícího, byť se projeví až později (§ 2100 odst. 1 NOZ). Vadu je nicméně třeba 

vytknout do šesti měsíců od převzetí nemovitosti (§ 1921 odst. 1 NOZ) a v případě skryté 

vady u stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí (§ 2129 odst. 2 NOZ). 

Odpovědnost za vady lze dále upravit, respektive rozšířit, v podobě záruky za jakost (§ 2113 a 

n. NOZ).  

Na splnění povinnosti odevzdat předmět prodeje by tak mělo navázat jeho 

převzetí kupujícím, přičemž kupující si nemovitost podle možnosti prohlédne co nejdříve po 

přechodu nebezpečí škody na něj (§ 2104 NOZ). Obdobné ustanovení o povinnosti kupujícího 

si předmět koupě prohlédnout v OZ chybělo; měl jej jen § 427 odst. 1 Obch.Z.  

Povinností prodávajícího je dále umožnit kupujícímu, aby mohl nabýt 

vlastnického práva k předmětu prodeje. Zatímco § 133 odst. 1 OZ váže nabytí vlastnictví 

k věcem movitým na okamžik převzetí (nebylo-li účastníky ujednáno či předpisem stanoveno 

jinak), je úprava NOZ daleko detailnější.
226

 V případě evidovaných nemovitostí naopak 

zůstává dosavadní dvoufázová úprava nabývání vlastnického práva zachována, přičemž došlo 

jen k terminologickému posunu. Nově se vlastnické právo k nemovitostem, které jsou 

předmětem veřejné evidence, nebude nabývat „vkladem do katastru nemovitostí“ (§ 133 odst. 

1 OZ), nýbrž „zápisem“ do „veřejného seznamu“ (§ 1105 NOZ). O přiléhavosti této 

terminologie lze nicméně mít určité pochybnosti (nikoli po stránce teoretické, nýbrž po 

stránce aplikační), a to tím spíše, že důvodová zpráva k NOZ ohledně důvodů zavedení 

nových pojmů mlčí. První z  pochybností se váže k nahrazení pojmu „katastr nemovitostí“ 

pojmem „veřejný seznam“. Lze mít za to, že účelem soukromoprávní úpravy by mělo být, 
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 Viz. §§ 1976 a 2121 odst. 2 NOZ. 
225

 Viz. §§ 1917, 1918 a 2103 NOZ. 
226

 Viz. § 1099 a n. NOZ. NOZ zde rozlišuje mezi nabýváním vlastnictví k movitostem individuálně určeným 

(účinností smlouvy, není-li ujednáno nebo stanoveno jinak), určeným podle druhu (nejdříve okamžikem, kdy 

je lze odlišit od jiných věcí téhož druhu) nebo evidovaným ve veřejném seznamu (zápisem do takového 

seznamu, není-li stanoveno jinak). Zvláště pak NOZ upravuje i nabývání vlastnického práva k cenným 

papírům (§ 1103 a n. NOZ). 
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aby byla srozumitelná co největšímu počtu osob s rozumem průměrného člověka. Pokud 

dosavadní praxe užívala pojmu „katastr nemovitostí“, bylo každému takovému člověku již ze 

samého textu základního soukromoprávního předpisu známo, který veřejný seznam je pro něj 

v dané situaci důležitý. Úprava NOZ naproti tomu klade zvýšené požadavky na jednotlivce 

tím, že na různých místech užívá obecného pojmu „veřejný seznam“ v různých souvislostech. 

Rovněž důvodnost nahrazení pojmu „vklad“ pojmem „zápis“ není v daném kontextu zcela 

zřejmá, když ani není známo, zda je tento pojem užíván v obecném smyslu (tj. jako „zápis“ 

určité skutečnosti) nebo jako pojem katastru nemovitostí (tj. „zápis“ vkladu, poznámky, 

záznamu či jejich výmazu
227

). Kterákoli z těchto variant zavádí – v porovnání se současnou 

úpravou – vyšší míru obecnosti; druhá varianta dle mého názoru navíc přináší 

terminologickou nepřesnost, neboť z katastrálních „zápisů“ pouze „vklad“ může být zápisem 

konstitutivním, na jehož základě skutečně dochází k nabývání vlastnického práva (tedy 

k následku předpokládanému § 1105 NOZ).
228

  

Povinností kupujícího je rovněž povinnost zaplatit kupní cenu. Vymezení kupní 

ceny se přitom NOZ věnuje jak v obecných ustanoveních (§ 2080 NOZ), tak v ustanoveních o 

tzv. mobiliární koupi (§ 2085 odst. 2 NOZ). Je nespornou výhodou, že NOZ překonává dvojí 

terminologii dohodnuté a kupní ceny, když cena dohodnutá ve smyslu § 588 OZ nebo alespoň 

způsob jejího dodatečného určení
229

, musí být ve smlouvě určena, a to tak, aby se nedostala 

do rozporu s cenovými předpisy, neboť by tak byl založen důvod relativní neplatnosti kupní 

smlouvy dle § 40a OZ (§ 589 OZ); stejně kupní cena dle Obch.Z. musí být určena konkrétní 

výší nebo způsobem dodatečného určení, avšak  na rozdíl od úpravy OZ mohla ze smlouvy 

rovněž vyplývat možnost, aby kupní strany projevily vůli uzavřít smlouvu bez určení kupní 

ceny
230

. Dle NOZ bude kupní cena sjednána dostatečně určitě, jestliže bude ujednán alespoň 

způsob jejího určení (§ 2080 NOZ). Projeví-li však smluvní strany vůli uzavřít smlouvu bez 

jakéhokoli určení kupní ceny, pak se uplatní zákonná fikce ujednání ceny obvyklé, tedy ceny, 

„za níž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních 

podmínek obvykle prodává“
231

. Z § 2119 odst. 1 NOZ vyplývá, že kupující nemusí cenu 

                                                 
227

 Viz. § 1 odst. 3 zákona o zápisech a § 6 NKZ. 
228

 Za určitých okolností bude mít zápis „vkladem“ rovněž deklaratorní povahu. Srov. důvodová zpráva k NKZ – 

výklad k § 11.  
229

  Možnost určení ceny způsobem jejího určení byla dovozena judikaturou. Srov. např. rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 26. 9. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1162/2002, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 3. 2010, 

sp. zn. 33 Cdo 3110/2008. Dále srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, 

Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1722.  
230

 Srov. např. PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd., s. 157. 
231

 Viz. § 2085 odst. 2 in fine NOZ. 
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zaplatit, aniž by měl možnost si nemovitost prohlédnout, ledaže by byl ve smlouvě ujednán 

takový způsob jejího předání, který by prohlídku vylučoval.  

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že NOZ vychází ze zásady autonomie vůle 

smluvních stran (§ 1 odst. 2 NOZ) a tyto si tak své poměry mohou upravit – ve stanovených 

limitech – dle svého. Časový okamžik plnění jednotlivých povinností prodávajícího a 

kupujícího tak může být smluvně upraven a umožnění nabytí, respektive vlastní nabytí 

vlastnického práva může předcházet odevzdání nemovitosti, stejně jako zaplacení kupní ceny 

může být jeho podmínkou apod.  

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě 

Stejně jako v případě OZ, i NOZ obsahuje demonstrativní výčet tzv. vedlejších 

ujednání při kupní smlouvě, přičemž obě úpravy se v podstatném rozsahu překrývají. 

S jistými obsahovými proměnami je i nadále zákonně upravena výhrada vlastnického 

práva
232

 (§ 2132 n. NOZ), výhrada zpětné koupě
233

 (§ 2133 n. NOZ), předkupní právo (§ 

2140 n. NOZ) a jiná vedlejší ujednání (§ 2157 NOZ). Ponovu zařazuje NOZ do 

občanskoprávního předpisu úpravu koupě na zkoušku (§ 2150 NOZ) a cenové doložky (§ 

2154 n. NOZ), které vycházejí z §§ 471 až  475 Obch.Z.; zcela nově pak upravuje výhradu 

zpětného prodeje
234

 (§ 2139 NOZ) a výhradu lepšího kupce (§ 2152 n. NOZ). Vedlejší 

ustanovení lze v zásadě sjednávat jak ve vztahu k věcem movitým, tak k nemovitostem, 

přičemž v případě nemovitostí musí mít kupní smlouva, včetně příslušných vedlejších 

ustanovení, písemnou formu dle § 560 NOZ a věcná práva jsou předmětem zápisu ve formě 

vkladu do katastru nemovitostí ve smyslu § 11 odst. 1 NKZ. 

Podle stávající úpravy § 601 OZ bylo možné výhradu vlastnictví užít jen ve vztahu 

k zaplacení kupní ceny za movitou věc. Ponovu však bude možné nabytí vlastnického práva 

vyhradit i na splnění jiné odkládací podmínky, a to ať už se bude jednat o věc movitou či 

nemovitou. NOZ tak v § 2132 a násl. značně rozšiřuje možnost užití výhrady vlastnického 

práva, když stanovuje, že tato může být sjednána jako právo obligační i věcné
235

, přičemž 

                                                 
232

  Viz. § 601 OZ, podle něhož je označována jako „výhrada vlastnictví“.  
233

  V případě tohoto vedlejšího ustanovení se lze setkat s terminologickou nejednotností. Podle § 607 n. OZ se 

jednalo o „právo“, v § 2135 n. NOZ je uváděna „výhrada“ a v NKZ se hovoří o „výhradě práva“ (např. § 

11 odst. 1 písm. l) NKZ).  
234

  Rovněž i v případě tohoto vedlejšího ustanovení se lze setkat s terminologickou nejednotností. OZ jeho 

explicitní úpravu neobsahuje, nicméně v nauce se doposud (analogicky k právu zpětné koupě) hovořilo o 

„právu“ zpětného prodeje, které bylo systematicky řazeno mezi tzv. jiná vedlejší ujednání. Srov. např. 

ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 175-176.  Naproti 

tomu § 2139 NOZ přináší jeho explicitní úpravu – avšak s novým pojmem „výhrada“. NKZ opět uvádí 

sousloví „výhrada práva“ (viz. § 11 odst. 1 písm. m) NKZ)..  
235

 Jako právo věcné bude podléhat zápisu do veřejného seznamu podle § 11 odst. 1 písm. k) NKZ. 
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zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku nabytí vlastnictví kupujícím na základě úplného 

zaplacení kuní ceny. Aby výhrada vlastnictví působila vůči věřitelům kupujícího, je třeba, aby 

byla sjednána ve formě veřejné listiny nebo v písemné formě s úředně ověřenými podpisy 

stran, příp. zapsána v příslušném veřejném seznamu, týká-li se věci, která je předmětem 

evidence takového seznamu.  

Stejně jako v předcházejícím případě, také výhradu zpětné koupě
236

 bude možné – na 

základě § 2135 a násl. NOZ – použít i na nemovitosti (podle současné úpravy OZ ji bylo 

možné sjednat pouze u věcí movitých), přičemž NOZ blíže určuje podmínky její realizace. 

Z výše uvedeného je patrné, že výhradu zpětné koupě lze sjednat jako právo obligační nebo 

právo věcné
237

. Pro oba případy však platí, že výhrada zpětné koupě ex lege zavazuje dědice, 

avšak zcizit ji bude možné pouze tehdy, bude-li to výslovně ujednáno. Nově však nemusí být 

výhrada zpětné koupě ujednána písemně
238

, přičemž zákonné lhůty k jejímu uplatnění se 

prodlužují, a to z původního 1 roku na 3 roky u věcí movitých a 10 let u věcí nemovitých
239

. 

Ustanovení o výhradě zpětné koupě se obdobně použijí i na případy sjednání výhrady 

zpětného prodeje (§ 2139 NOZ).  

Poměrně zásadních proměn doznalo v rámci § 2140 a násl. NOZ předkupní právo. 

Ve shodě se současnou úpravou OZ je obsahem předkupního práva povinnost dlužníka 

nabídnout předmětnou věc konkrétní osobě (předkupníku
240

) před jejím prodejem (nebo jiným 

dohodnutým důvodem zcizení) třetí osobě (koupěchtivému). Tato povinnost přitom dospěje 

uzavřením smlouvy s koupěchtivým. Předkupní právo bude možné sjednat jako právo 

obligační nebo věcné
241

. Nově nebude chápáno jako právo osobního charakteru ve smyslu § 

603 odst. 1 OZ a tedy – bude-li tak výslovně ujednáno – jej bude možné zcizovat (na rozdíl od 

úpravy § 604 OZ); na dědice pak přechází toliko jako závazek, nikoli jako právo. NOZ dále 

prodlužuje zákonnou lhůtu pro zaplacení kupní ceny za nemovitost předkupníkem, a to ze 

dvou měsíců na tři měsíce po nabídce. Marným uplynutím této lhůty předkupní právo zaniká. 

NOZ dále zavádí i nový důvod způsobující zánik předkupního práva; tím je situace, kdy 

předkupník není schopen vyrovnat vedlejší plnění přislíbené koupěchtivým ani odhadní 

cenou, přičemž podle rozumného očekávání by bez takového vedlejšího plnění smlouva 

nebyla uzavřena ani s koupěchtivým (§ 2149 odst. 1 NOZ).  

                                                 
236

  V principu jde o právo prodávajícího žádat vrácení předmětu prodeje oproti zaplacení kupní ceny za něj. 

V terminologii OZ šlo o „právo zpětné koupě“.  
237

 Jako takové bude podléhat zápisu do veřejného seznamu podle § 11 odst. 1 písm. l) NKZ. 
238

  To samozřejmě neplatí pro nemovitosti, neboť zde se forma právního úkonu řídí § 560 NOZ. 
239

  Tyto se uplatní jen tehdy, není-li dohodnuto jinak. Viz. § 608 odst. 1 OZ a § 2137 NOZ.  
240

  Nově zavedený pojem pro osobou oprávněnou z předkupního práva, respektive pro osobu, v jejíž prospěch 

bylo předkupní právo vyhrazeno. Viz. § 2140 n. NOZ. 
241

 Jako takové bude podléhat zápisu do veřejného seznamu podle § 11 odst. 1 písm. g) NKZ. 
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Jak bylo uvedeno výše, NOZ v rámci úpravy vedlejších ujednání při kupní smlouvě 

inkorporuje úpravu Obch.Z. týkající se koupě na zkoušku a cenové doložky, avšak její užití 

připouští nově i na věci nemovité. Z hlediska smluvního nabývání nemovitostí je zajímavou 

zejména úprava koupě na zkoušku dle § 2150 a násl. NOZ, podle níž kdo koupí věc, ať již 

movitou či nemovitou, na zkoušku, kupuje ji s podmínkou, že ji schválí, a to ve sjednané 

zkušební lhůtě, jinak u movitostí do tří dnů a u nemovitostí do 1 roku od uzavření smlouvy 

(není-li z jednání stran zjevné, že věc má být prohlédnuta nebo vyzkoušena až po svém 

odevzdání; pak zkušební doba plyne od odevzdání). Podle toho, zda kupující věc převzal či 

nikoli se pak podmínky dělí na odkládací a rozvazovací. Koupě na zkoušku sjednaná jako 

věcné právo bude předmětem evidence v katastru nemovitostí podle § 11 odst. 1 písm. p) 

NKZ. 

Novinkou zavedenou NOZ je explicitní úprava výhrady zpětného prodeje, o níž bylo 

pojednáno výše a dále výhrada lepšího kupce, která byla doposud posuzována jako tzv. jiné 

vedlejší ustanovení ve smyslu § 610 OZ. Podle § 2152 a násl. NOZ jde v zásadě o právo 

prodávajícího upřednostnit při prodeji jiného kupce, jestliže ten se přihlásí v určené lhůtě. Je 

zajímavé, že § 2152 odst. 1 větě první NOZ stanovuje, že se lepší kupec musí přihlásit ve 

lhůtě určené; hned nato (věta druhá) ovšem stanovuje, že tato lhůta činí u movitých věcí tři 

dny a u nemovitostí jeden rok od uzavření smlouvy a z tohoto pravidla nepřipouští výjimku 

v podobě dohody stran. Otázka, zda je toto ustanovení kogentní či dispozitivní, vyvolá – dle 

mého mínění – v praxi nejeden spor. Jelikož ani důvodová zpráva k NOZ tento problém v 

konkrétnosti neřeší, respektive není znám postoj autorů NOZ k danému ustanovení (pouze 

k obecným zásadám, na nichž je NOZ vystavěn), bude pravděpodobně na soudní praxi, aby 

poskytla odpověď. Je otázkou, zda tedy souhlasit s T. Miketou
242

 a dané ustanovení – 

s ohledem na znění důvodové zprávy k NOZ a tam proklamovanou preferenci dispozitivní 

úpravy – považovat za dispozitivní nebo zda se naopak přiklonit k jeho kogentnímu 

charakteru, ať již jakkoli výjimečnému.
243

 Ve prospěch dispozitivního charakteru 

předmětného ustanovení nasvědčuje skutečnost, že dle důvodové zprávy má být výslovný 

zákaz ve smyslu § 1 odst. 2 NOZ, který je limitem smluvní autonomie, vyjádřen slovy 

„zakazuje se“ či explicitním stanovením důsledku odklonu poukazem na neplatnost ujednání 

nebo stanovením, že se k takovému ujednání nepřihlíží. To se však v daném případě nestalo. 

Naopak výkladem § 2 odst. 2 NOZ, budeme-li zákonnému ustanovení přikládat jen ten 
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  Srov. MIKETA, Tomáš. Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a 

možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje 

(COM 2011, 635). Brno, 2012/2013, s. 45. 
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 Srov. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 1 odst. 2. 
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význam, který plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti, lze dojít 

k domněnce o kogentním charakteru předmětného ustanovení. Na takový záměr zákonodárce 

by přitom bylo možné usuzovat ze skutečnosti, že v případě ostatních vedlejších ustanovení 

možnost jiného ujednání stran explicitně připouští. Přes výše uvedené se však přikláním k 

názoru, že stanovení lhůt má v daném případě dispozitivní charakter. Výhrada lepšího kupce 

může být sjednána jak k věcem movitým, tak k nemovitostem, přičemž jako věcné právo 

podléhá evidenci v katastru nemovitostí podle § 11 odst. 1 písm. o) NKZ. Podle toho, zda 

kupující věc převzal či nikoli, se pak výhrada lepšího kupce posoudí jako podmínka odkládací 

nebo rozvazovací.  

Smluvní strany si dále mohou sjednat i tzv. jiná vedlejší ujednání dle § 2157 NOZ, a 

to v podobě výhrady nebo podmínky, která připouští změnu nebo zánik práv a povinností 

z kupní smlouvy. Tato ujednání však zanikají ve lhůtě jednoho roku od účinnosti kupní 

smlouvy, nebyla-li uplatněna práva z nich plynoucí.  

 

2.2. Darovací smlouva 

Darování je po koupi-prodeji, příp. směně, snad jeden z nejčastějších důvodů převodů 

majetku. V důsledku historického vývoje se pak vytvořila darovací smlouva jako jeden ze 

standardizovaných, respektive pojmenovaných smluvních typů.
244

 Právní úprava darovací 

smlouvy je upravena výhradě v základním občanskoprávním předpisu, tj. v současnosti v OZ 

a pro futuro v NOZ. Obch.Z. úpravu darovací smlouvy jakožto smluvního typu neobsahuje a 

pro případ darování se tak v důsledku subsidiarity OZ i na vztahy mezi podnikateli užije 

úpravy OZ, respektive NOZ.
245

   

Vymezení darovací smlouvy 

Stejně jako v případě kupní smlouvy, ani případě smlouvy darovací zákonodárce 

nenabízí legální definici, nýbrž k vymezení této smlouvy přistupuje v podobě popisu práv a 

povinností z ní plynoucích pro jednotlivé smluvní strany. Podle § 628 odst. 1 OZ tak dárce 

darovací smlouvou něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, kterýžto tento dar 

nebo slib přijímá. Podle § 2055 odst. 1 NOZ dárce bezplatně převádí nebo se zavazuje převést 
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 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 127. 
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 Srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka 

DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

31.8.2006. 2. vyd., s. 207. 
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vlastnické právo k věci a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Z uvedeného tedy plyne, že 

darovací smlouva není jednostranným právním aktem.  

Bez ohledu na to, zda se jedná o úpravu OZ nebo NOZ, lze mezi pojmové znaky 

darovací smlouvy, tedy znaky, které ji odlišují od ostatních smluvních typů a podmiňují její 

platnost, zařadit její bezúplatnost a dobrovolnost
246

. Jak bylo uvedeno výše, právě 

bezúplatností se darovací smlouva odlišuje od smlouvy kupní či směnné. Aby se totiž jednalo 

o darovací smlouvu, nemá dárce za darovanou hodnotu dostat protiplnění majetkové hodnoty 

a jeho jednání směřující k darování nemůže mít ani charakter plnění právní povinnosti, vč. 

plnění naturálního charakteru
247

. Naopak plnění společenské nebo mravní povinnosti podle 

současné nauky
248

 být darováním může. Tuto možnost připouští i NOZ, avšak klade větší 

důraz na autonomii smluvní vůle, když v § 2055 odst. 2 plnění z pouhé společenské úsluhy 

nepovažuje za darování, jestliže je zřejmé, že se strany nechtějí smluvně vázat.
249

 J. Švestka 

dále uvádí, že pro vznik darovací smlouvy se pak vyžaduje dostatečné určení předmětu 

darování, projev vůle dárce jej darovat a projev vůle obdarovaného jej přijmout.
250

 Tento 

úmysl přitom může vyplynout i ze samého označení smlouvy.  

Dle J. Švestky
251

 může být předmětem darování nejen věc ve stávajícím právním 

smyslu, nýbrž vše, u čehož to právní povaha připouští (např. právo v podobě postoupení 

pohledávky nebo jinou majetkovou hodnotu jako např. převzetí dluhu ve vztahu 

k dlužníkovi). M. Škárová
252

 k tomu doplňuje, že bezplatným poskytnutím práva nebo jiné 

majetkové hodnoty však většinou nedochází darováním ve smyslu § 628 OZ, ačkoli se na 

dané vztahy právní úprava darovací smlouvy často aplikuje. Úprava OZ působí 

nekonzistentně, když ve vymezení darovací smlouvy uvádí pojem „něco“ a následně např. 
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  Srov. např. tamtéž  nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. 

vyd., s. 182. Dále srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a 

kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1729 a 1793, kde je výčet doplněn o určení předmětu darování. 

Ze soudních rozhodnutí srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1162/2002.  
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 Srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka 

DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

31.8.2006. 2. vyd., s. 207.  
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 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 182. 
249

 Zvláštním případem darování je ovšem darování motivované uznáním určité osoby, jejích zásluh nebo jako 

zvláštní odměna, jestliže na takové plnění neměl příjemce právo již dříve (§ 2060 NOZ). S tím souvisí i 

proklamovaná neplatnost darování v § 2067 NOZ pro případy, kdy by dar byl poskytnut osobě, která o dárce 

pečovala v souvislosti s výkonem svých povinností (zdravotník, pracovních sociálních služeb apod.). 

Předpokládám, že přijetí takového daru by bylo bezdůvodným obohacením.  
250

 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 183 nebo 

důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 2055. Uvedený výčet však autoři důvodové zprávy k NOZ doplňují 

také o konsens uvedených projevů vůle. 
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 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 181. 
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 Srov. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, 

II, 2. vydání, s. 1793. 
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z hlediska odpovědnosti za vady předmětu darování se hovoří výhradně o vadě „věci“. NOZ 

stávající úpravu OZ do značné míry překonává, když věcí v právním smyslu rozumí „vše, co 

je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“ (§ 489 NOZ), tedy věc hmotnou i nehmotnou, vč. 

práva apod. Ve smyslu § 2058 NOZ může být předmětem darování nejen věc (nebo soubor 

věcí
253

), kterou dárce má, ale i taková, kterou teprve získá. V případě budoucího majetku je 

však dárce omezen možností darovat nejvýše jednu polovinu; budoucí věci jednotlivé (určené 

individuálně nebo co do druhu a množství) může darovat jen za podmínky, že se je ve 

smlouvě zaváže nabýt.
254

 Předmětem darování dále bude moci být i pravidelné poskytování 

podpory (§ 2062 NOZ). 

Bez zajímavosti rovněž formulace povinností dárce. Dle OZ je možné darovací 

smlouvou něco pouze „přenechat“ nebo „slíbit“; o převodu vlastnického práva se tu 

explicitně nehovoří, ačkoli k němu v praxi běžně dochází.
255

 Také tuto terminologickou 

nepřesnost však NOZ překonává, když podle § 2055 odst. 1 NOZ dárce k darované věci 

převádí vlastnické právo nebo se takové právo zavazuje převést. Nově podle § 2056 NOZ 

pouhý slib daru ke vzniku darovací smlouvy postačovat nebude, avšak kdo takový slib obdrží, 

má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v očekávání daru.  

Stávající úprava darovací smlouvy o nemovitosti 

Stávající právní úprava darovací smlouvy je překvapivě skromná
256

. Odhlédeme-li od 

obecné úpravy závazků, pak je vyjádřena v pouhých třech paragrafech, tedy v §§ 628 až 630 

OZ. Jak bylo uvedeno výše, Obch.Z. darovací smlouvu jakožto smluvní typ neupravuje, a 

tedy i ve vztazích mezi podnikateli se uplatní úprava dle OZ. Darovací smlouva může vznikat 

dvojím způsobem, a to reálně nebo konsenzuálně podle toho, zda současně s jejím uzavřením 

dochází k odevzdání a převzetí movité věci. Vzniká-li smlouva reálně, není potřeba písemné 

formy, neboť k předání věci dochází tzv. z ruky do ruky. Naopak v případě konsenzuálního 

vzniku slibem zákon vyžaduje, aby darovací smlouva měla písemnou formu. Specifickým 

případem darování je pak darování nemovitostí – nad rámec níže uvedeného – mj. také proto, 
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 Viz. § 2058 odst. 1 NOZ. Tímto může být i veškerý majetek dárce.  
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 Srov.  např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 2058. Dále srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 11. 12. 2002, sp. zn. 22 Cdo 981/2001.  
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 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 182-

183 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník 

I, II, 2. vydání, s. 1793. 
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 Srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka 

DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

31.8.2006. 2. vyd., s. 207 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní 

aktualiz. vyd., s. 183. Dále srov. např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan 

a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1794-1797. 
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že darovací smlouva musí mít vždy písemnou formu, a to pod sankcí absolutní neplatnosti. Ex 

lege (§ 628 odst. 3 OZ) je neplatností stižena rovněž ta darovací smlouva, podle níž by mělo 

být plněno až po dárcově smrti (donatio mortis causa). Nic ovšem nebrání tomu, aby se 

některé následky darování projevily až po dárcově smrti (např. započtení dědického podílu).  

Práva a povinnosti smluvních stran  

Z darovací smlouvy o nemovitosti vznikají smluvním stranám vzájemná práva a 

povinnosti.  

Dárci vzniká povinnost obdarovanému nemovitost předat a převést na něj 

vlastnické právo k ní. V případě reálného vzniku darovací smlouvy splývá splnění těchto 

povinností s uzavřením smlouvy. Jak bylo naznačeno výše, specifické jsou situace, kdy 

předmětem daru jsou nemovitosti, neboť ty mohou kombinovat prvky reálného i 

konsenzuálního vzniku smlouvy, když okamžik jejich předání a okamžik převodu, resp. 

nabytí vlastnického práva nemusí spadat vjedno. Nemovitost může být současně s uzavřením 

písemné darovací smlouvy sice předána ve smyslu jejího odevzdání do dispozice 

obdarovanému, nicméně vlastnické právo se nabývá až na základě pravomocného rozhodnutí 

katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě 

konsenzuálního vzniku bude splnění povinností následovat až po uzavření smlouvy v písemné 

formě.  

Obdarovanému naopak vzniká povinnost řádně nabídnutou nemovitost převzít, 

přičemž s ohledem na skutečnost, že mu je poskytována bezúplatně, je určitý důraz kladen 

rovněž do roviny morální, kdy obdarovaný by si vůči dárci měl zachovat určitou míru 

vděčnosti (§ 630 OZ). 

Vedle práv odpovídajících povinnostem druhé strany může obdarovaný i dárce – za 

určitých podmínek – svým jednostranným právním úkonem způsobit zánik darovacího 

vztahu.
257

 Obdarovaný může předmět darování dárci vrátit tehdy, nebyl-li upozorněn na 

vady, o nichž dárce v době darování věděl. V tomto případě dárce obdarovanému navíc 

odpovídá za škodu podle § 420 a násl. OZ. Uvedená povinnost dárce se ovšem vztahuje pouze 

k vadám, které má nemovitost v době darování, nikoli k vadám, které se vyskytly později. Na 

druhou stranu právo obdarovaného na vrácení nemovitosti není vázáno na to, zda dárce o 

vadách věděl či nikoli – postačí, že na ně obdarovaného neupozornil. I toto právo však 
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 Srov. např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Lenka 

DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

31.8.2006. 2. vyd., s. 207-208 nebo ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a 

kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, s. 1799-1803. 
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podléhá promlčení v obecné tříleté době, přičemž ta počíná běžet okamžikem, kdy 

obdarovaný mohl vadu při obvyklé pozornosti zjistit. Jiná práva z titulu odpovědnosti za vady 

podle § 499 a násl. OZ však uplatnit nelze.  

 Vzhledem k tomu, že nemovitost je dárcem obdarovanému poskytována bezúplatně a 

dobrovolně, nemusí k zachování stavu, jehož bylo darovací smlouvou dosaženo, postačovat 

pouhé splnění právních povinností. Určitý důraz je totiž kladen rovněž do roviny morální. OZ 

tak ve svém § 630 OZ zakotvuje nárok dárce se domáhat vrácení daru, resp. nemovitosti, 

za situace, kdy by se obdarovaný k němu nebo členům jeho rodiny
258

 choval tak, že by tím 

hrubě porušoval dobré mravy
259

. Tuto možnost lze vztáhnout na případy reálného i 

konsenzuálního vzniku darovací smlouvy, ačkoli ve druhém případě by se spíše jednalo o 

odvolání slibu (daru). Okamžik, kdy nastávají účinky vrácení daru, tj. obnova původních 

vztahů, včetně obnovy vlastnického práva dárce k nemovitosti, není v praxi posuzován 

jednotně, neboť někteří tyto účinky spojují s projevem vůle dárce, jiní s uplatněním jeho 

nároku u soudu. Dle J. Švestky, ale i M. Škárové,
260

 tak právě soudní praxe tyto účinky 

spojuje již s okamžikem doručení projevu vůle k vrácení daru obdarovanému s tím, že dárce 

by pak měl podat žalobu podle § 126 odst. 1 OZ, na jejímž základě dojde k deklarování tohoto 

stavu. Jiná část odborné veřejnosti se naopak domnívá, že ke konzumaci, tj. k zániku 

darovacího vztahu došlo již samotnou realizací smlouvy a že poté mezi dárcem a 

obdarovaným není žádného vztahu, z něhož by jim plynula práva či povinnosti; tedy, že dárci 

žádné vrácení daru nepřísluší, a to tím spíše, byl-li dar předmětem další dispozice 

obdarovaného. Podle třetího názoru se dárce vrácení daru může domáhat žalobou založenou 

na samotném ustanovení § 630 OZ (nikoli tedy na §§ 126 odst. 1 nebo 457 OZ) s tím, že 

účinky jeho vrácení nastávají sice také ex nunc, ale až právní mocí rozhodnutí soudu. Na 

základě tohoto rozhodnutí pak katastrální úřad zapíše vlastnické právo k nemovitosti ve formě 

(deklaratorního) záznamu. Právo žádat vrácení daru je osobním právem dárce, přičemž jako 
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  Rozsah tohoto pojmu je v praxi diskutován. Dle Švestky je možné pod něj zahrnout pouze manžela, děti a 

rodiče, zatímco judikatura Nejvyššího soudu ČR tento výčet rozšiřuje i o sourozence. Srov. např. ŠVESTKA, 

Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 184 nebo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 228/2000. 
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 Těmi se rozumí: „souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují 

jistou metafyzičnost (neměnnost), vystihujíce podstatné historické tendence sdílené rozhodující částí 

společnosti, a mají povahu norem základních…“  Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 

17.5.2001, sp.zn. 20 Cdo 263/2001, rozhodnutí ze dne 30. 7. 1998, sp. zn. 3 Cdon 86/96 nebo rozhodnutí ze 

dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 473/96 apod. 
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 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 184-186 a 

ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. 

vydání, s. 1800-1803. Dále např. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan 

HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu 

stavu ke dni 31.8.2006. 2. vyd., s. 208. 
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právo vlastnické se nepromlčuje. Naproti tomu jako nárok může být u soudu uplatněno pouze 

v obecné tříleté promlčecí době, která počíná běžet od chvíle, kdy se obdarovaný dopustil 

výše uvedeného porušení dobrých mravů.   

Úprava darovací smlouvy o nemovitosti dle NOZ 

Již dříve bylo uvedeno, že právní úprava darovací smlouvy založená OZ je velmi 

skromná a jako taková musela být výkladem v rámci soudní i právní praxe poměrně široce 

dotvářena. NOZ z těchto poznatků praxe vychází, tyto do svého textu inkorporuje a lze tak 

soudit, že nová úprava darovací smlouvy bude lepším podkladem příslušných právních 

vztahů, než je zákonná úprava stávající.  

Stejně jako doposud, i podle § 2057 a násl. NOZ bude darovací smlouva moci 

vzniknout dvojím způsobem, tedy reálně nebo konsenzuálně; konsenzuálně pak na základě 

určitě formulovaného závazku, nikoli pouhého slibu. Při reálném vzniku smlouvy nebude 

nutná její písemná forma; naopak při konsenzuálním vzniku ano. I nadále se budeme setkávat 

se specifickými případy darování, jejichž podmínkou bude písemná forma smlouvy bez 

dalšího a které mohou kombinovat prvky reálného i konsenzuálního vzniku smlouvy. Nově se 

tyto situace nebudou týkat jen nemovitostí, nýbrž veškerých věcí, které budou předmětem 

evidence veřejného seznamu.  

Práva a povinností smluvních stran  

Z hlediska práv a povinností jednotlivých stran nezavádí NOZ žádné zásadní novinky; 

zákonný text se rozšiřuje pouze o to, co je stávající praxi vlastní, avšak do původní úpravy OZ 

nebylo promítnuto a zavádí některá terminologická zpřesnění. 

Dárci vzniká povinnost převést obdarovanému do vlastnictví nemovitost. U této 

povinnosti je patrný terminologický posun. Zatímco dosavadní úprava používala pojem 

přenechání, což v případě nemovitostí, k nimž se vlastnické právo nabývá vkladem do 

katastru nemovitostí, terminologicky nezahrnuje převod vlastnického práva, NOZ používá 

pojem převodu vlastnického práva, kdy vlastnictví v sobě – z právně teoretického hlediska – 

zahrnuje i držbu věci. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti bude i nadále založeno až jeho 

zápisem do veřejného seznamu, resp. katastru nemovitostí (§ 1105 NOZ, § 11n NKZ). Zda 

s uzavřením smlouvy strany spojí i předání a převzetí nemovitosti do dispozice 

obdarovanému, bude ponecháno na jejich vůli. Má-li ovšem k odevzdání daru nebo jeho části 

dojít až po uzavření smlouvy, může dárce od smlouvy odstoupit (i částečně) a předání daru 

nebo jeho dosud nepředané části odepřít, pakliže se na jeho straně natolik změní okolnosti, že 
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by plněním podle smlouvy byla ohrožena jeho výživa nebo plnění jeho vyživovacích 

povinností (§ 2059 NOZ). Tohoto práva se dárce při darování inter vivos nemůže platně vzdát 

(§ 2076 NOZ). 

Obdarovanému naopak vzniká povinnost řádně nabídnutou nemovitost převzít, 

přičemž s ohledem na skutečnost, že mu je poskytována bezúplatně, je i do budoucna určitý 

důraz kladen rovněž do roviny morální, kdy obdarovaný by si vůči dárci měl zachovat 

určitou míru vděčnosti (§ 2072n. NOZ).
261

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dar bývá běžně poskytován ve formě jednorázového 

plnění, má darovací smlouva obvykle účinky pouze inter partes, tedy zavazuje jen smluvní 

strany. Ustanovení § 2061 NOZ však upravuje výjimku pro případ, kdy předmětem darování 

bude poskytování pravidelné podpory. Jestliže tak darovací smlouva stanoví, bude právo na 

podporu, stejně jako povinnost k podpoře přecházet i na dědice dárce a obdarovaného.  

Vedle práv odpovídajících povinnostem druhé strany může obdarovaný i dárce – za 

určitých podmínek – svým jednostranným právním úkonem způsobit zánik darovacího 

vztahu. Dárce i obdarovaný tak mohou učinit odstoupením od smlouvy; dárce může svůj 

dar navíc odvolat. O právu dárce odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít jsem 

pojednala výše v souvislosti s podstatnou změnou okolností (clausula rebus sic stantibus). 

Právo odstoupit od smlouvy a vrátit dar má ovšem dle § 2065 NOZ také obdarovaný, a to za 

podmínky, že mu byla dárcem vědomě darována věc cizí nebo věc s vadami, o nichž dárce 

v době darování věděl, ale na které neupozornil. V případě, že obdarovanému v důsledku 

těchto skutečností vznikla škoda, má rovněž právo na náhradu škody.  

Ačkoli je dar zásadně neodvolatelný, za určitých okolností má dárce možnost dar 

odvolat; konkrétně pro nouzi dárce nebo pro nevděk obdarovaného. Nad rámec stávající 

úpravy OZ tak NOZ rozšiřuje důvody, pro které může být dar odvolán o nouzi dárce. Dle § 

2068 a násl. NOZ může dárce dar odvolat pro nouzi, jestliže následně po darování bez svého 

zavinění (ať již úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) upadl do situace, že nemá na vlastní 

nutnou výživu nebo nemůže plnit své vyživovací povinnosti vůči jinému. V takovém případě 

však dárce může požadovat vrácení daru jen v rozsahu, ve kterém se mu nedostává prostředků 

na takovou výživu, a to maximálně do obvyklé hodnoty daru. Obdarovaný tedy může vrátit 

dar jako celek nebo se této povinnosti může zprostit tím, že bude poskytovat to, co je k dané 

výživě třeba. Bylo-li obdarováno více osob, pak má takto plnit posledně obdarovaný a ostatní 

jen v tom rozsahu, v jakém jeho plnění nepostačuje.  
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 Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k §§ 2068 až 2078. 
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Dle § 2072 a násl. NOZ je druhým důvodem pro odvolání daru nevděk obdarovaného, 

který se projevuje hrubým porušením dobrých mravů ze zlého úmyslu, a to výhradně vůči 

dárci. Úpravu odvolání daru pro nevděk, respektive pro hrubé porušení dobrých mravů 

obsahuje i § 630 OZ; v reakci na problémy, které byly odbornou veřejností v této souvislosti 

řešeny, však NOZ stávající úpravu v několika ohledech pozměňuje. Na rozdíl od konstrukce § 

630 OZ tak není automatickým důvodem pro odvolání daru případné hrubé porušení dobrých 

mravů vůči členům dárcovy rodiny; tímto důvodem se stává až tehdy, ublíží-li se tím i dárci. 

Zajímavé je, že nově ex lege již samotný nevděk ve výše uvedeném smyslu činí 

z obdarovaného nepoctivého držitele. Dárce má možnost ublížení způsobené obdarovaným 

prominout nebo může od smlouvy odstoupit. V posledně jmenovaném případě má rovněž 

právo žádat vydání celého daru (byl-li odevzdán), popř. jeho obvyklé ceny, není-li jeho 

vrácení možné. Další odlišností oproti stávající úpravě § 630 NOZ je, že dar může být pro 

nevděk odvolán nejen dárcem, ale rovněž jeho dědici za podmínky, že obdarovaný nebo vyšší 

moc dárci v odvolání daru zabránila. Podle důvodové zprávy k NOZ byla důvodem pro 

zařazení tohoto ustanovení do zákonného textu nespravedlnost způsobená výkladem stávající 

praxe, podle něhož ani zavraždění dárce obdarovaným nezakládá dárcovým dědicům právo 

dar odvolat. I nadále je však právo na odvolání daru považováno za osobní právo dárce, vůči 

němuž je obdarovaný vázán vděkem a toto právo na dědice bez dalšího nepřechází. Ke změně 

došlo také v délce lhůt, do nichž je možné dar odvolat. Nově neplatí obecná tříletá promlčecí 

doba, nýbrž stanovená jednoletá lhůta od okamžiku, kdy bylo dárci ublíženo, resp. od 

okamžiku, kdy se o tom dozvěděl. Dědic pak dar může odvolat do jednoho roku od smrti 

dárce. I pozdější odvolání daru NOZ připouští, avšak s tím, že pokud obdarovaný opožděné 

odvolání daru namítne, soud k jeho odvolání nepřihlédne.  

2.3. Další smlouvy, na jejichž základě lze nabýt nemovitost 

Jak bylo uvedeno výše, kupní a darovací smlouva nejsou jedinými smluvními typy, na 

jejichž základě může v soukromoprávní oblasti dojít ke smluvnímu převodu nemovitostí. 

Ačkoli se tato práce zaměřuje především na jejich úpravu, neboť jsou s největší 

pravděpodobností užívány nejčastěji, je nutné alespoň okrajově zmínit i další smluvní typy, na 

jejichž základě lze nemovitosti převádět. Příkladmo se tak mohu zmínit např. o smlouvě 

směnné, která je upravena v § 611 OZ, šířeji pak v § 2184 a násl. NOZ a zmiňuje se o ní i 

Obch.Z. v § 261 odst. 6. Princip směnné smlouvy je stejný jako v případě smlouvy kupní; 

jako protiplnění se pouze namísto peněžní částky převádí vlastnické právo k jiné věci. Dle § 

611 OZ se na směnnou smlouvu přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě. NOZ 
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upravuje směnnou smlouvu podrobněji, nicméně také zde se přiměřeně použijí ustanovení o 

kupní smlouvě, jestliže daný oddíl neobsahuje úpravu speciální (§ 2188 NOZ). V obou těchto 

případech může být předmětem směny mj. také nemovitost. Jinak tomu je ovšem v případě 

Obch.Z., neboť ten v § 261 odst. 6 stanovuje, že směnná smlouva, která souvisí s podnikáním 

stran, se řídí právě Obch.Z. a použijí se na ní přiměřeně  ustanovení tohoto zákona o kupní 

smlouvě, tedy o smlouvě týkající se zboží.  

Dalším smluvním typem může být např. smlouva o prodeji podniku dle § 476 a násl. 

Obch.Z., na jejímž základě nabýt vlastnictví jak k věcem movitým, tak k věcem nemovitým, 

jestliže jsou součástí podniku. Podmínkou nabytí vlastnického práva k nemovitosti je i zde 

následný vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (§ 483 odst. 3 Obch.Z.). Obdobně 

tomu je i v případě smlouvy o koupi najaté věci dle § 489 a násl. Obch.Z. 

Dalším smluvním typem, který může představovat právní titul k nabytí vlastnického 

práva k nemovitosti je smlouva o dílo. Na jejím základě však nedochází k převodu 

vlastnického práva, nýbrž k nabytí vlastnického práva ke zhotovované nemovitosti.  

Zvláštním případem je rovněž smlouva o smlouvě budoucí podle § 50a OZ, resp. § 

1785 a násl. NOZ nebo § 289 a násl. Obch.Z. Dle § 50a OZ, nesplní-li totiž jedna smluvní 

strana svou povinnost uzavřít smlouvu o nemovitosti (např. kupní, darovací, směnnou apod.) 

do doby uvedené ve smlouvě, jinak do jednoho roku, pak se druhá strana může u soudu 

domáhat, aby projev vůle této smluvní strany byl nahrazen rozhodnutím soudu. V případě 

Obch.Z. a NOZ se rozhodnutím soudu nebo jiné osoby určené smlouvou může nahradit obsah 

budoucí smlouvy, a to s ohledem na účel, který má uzavření budoucí smlouvy sledovat.  
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3 Konstitutivní rozhodnutí katastrálního úřadu 

Již bylo uvedeno, že převod nemovitosti evidované v katastru nemovitostí má povahu 

tzv. složené, resp. komplexní právní skutečnosti.
262

 Ačkoli je písemný smluvní titul (titulus) 

jedním z předpokladů nabytí vlastnického práva k nemovitosti sine qua non, sám převod 

práva nepůsobí: „… k tomu musí přistoupit ještě právně relevantní způsob nabytí, jenž je 

odvislý od povahy předmětu převodu. Smlouva o převodu vlastnictví tak nenese účinek 

převodní (translační), nýbrž jen obligační, neboť zavazuje zcizitele k tomu, aby vlastnictví 

věci na nabyvatele dalším úkonem, který je právně uznaným způsobem převodu vlastnictví, 

převedl.“
263

  

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti je v zásadě dvojfázové
264

 a jako takové bude 

probíhat i podle úpravy účinné od 1. ledna 2014. Po uzavření příslušné smlouvy si smluvní 

strany jsou zavázány mj. k poskytnutí součinnosti
265

. V případě převodu nemovitosti se tato 

součinnost projevuje zejména ve spolupráci směřující k podání návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí.  Tento návrh účastníci daného právního úkonu podávají obligatorně na 

stanoveném formuláři (§ 4 odst. 3 zákona o zápisech), který je zveřejněn na stránkách 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
266

 Nejpozději následující pracovní den po 

doručení listiny, na jejímž základě má být zápis proveden, vyznačí katastrální úřad v katastru 

nemovitostí, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (§ 12 odst. 1 Zákona o zápisech, § 9 odst. 

1 NKZ). Důvodem je skutečnost, že pořadí zápisů v katastru se řídí dobou, ve které byl ten 

který návrh katastru doručen (§ 12 odst. 2 Zákona o zápisech, § 9 odst. 2 NKZ).
267

  

Vklad práva do katastru nemovitostí lze provést pouze na základě pravomocného 

rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení (§ 3 Zákona o zápisech, § 12 NKZ). Za 

účelem vydání rozhodnutí provede katastrální úřad přezkum příslušných listin (§ 4 Zákona o 
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  Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 22 Cdo 4144/2008 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 8. 2009, sp. zn. 26 Cdo 659/2009. 
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 Srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06. Dále např. rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR ze dne 15. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 3151/09, ze dne 7. 10. 1996, sp.zn. IV. ÚS 201/96 
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2011, sp. zn. 30 Cdo 3991/2010.  
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 Srov. např. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 37. 
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2009, sp. zn. 26 Cdo 659/2009 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 22 Cdo 

4144/2008. 
265

 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd., s. 159. Dále 

srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 2. 1996, sp. zn. 6 A 79/95, podle něhož mj.: „Vkladem 

do katastru se realizuje smluvní závazek převodce nemovitost převést na nabyvatele.“ 
266

 Srov. https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10004&AKCE=DOC:10-

FORMULARE#vklad. 
267

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2180/2003. 
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zápisech a §§ 14 a 15 NKZ). Nutno zdůraznit, že tento přezkum je pouze částečný
268

, neboť 

katastrální úřad je oprávněn přezkoumávat jen hlediska, která zákon stanoví (§ 5 odst. 1 

zákona o zápisech, § 17 NKZ). Jsou-li podmínky pro povolení vkladu splněny, pak katastrální 

úřad vydá rozhodnutí o povolení vkladu (§ 5 odst. 2 zákona o zápisech, § 18 NKZ). Proti 

rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve 

správním soudnictví (§ 5 odst. 3 zákona o zápisech); tento výčet NKZ dále doplňuje také o 

nepřípustnost přezkumného řízení, obnovy řízení, žaloby podle občanského soudního řádu o 

řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (§ 18 odst. 4 NKZ). Právní mocí 

tohoto rozhodnutí nastávají právní účinky vkladu, a to zpětně ke dni, kdy byl návrh na vklad 

doručen katastrálnímu úřadu (§ 2 odst. 3 zákona o zápisech, § 18 odst. 4 NKZ). Účinkem 

vkladu je přitom nabytí příslušného věcného práva, v daném případě práva vlastnického (§ 

133 odst. 2 OZ, § 1105 NOZ).
269

  

                                                 
268

 Srov. např. důvodová zpráva k NOZ – výklad k § 1105. Dále srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 30. 7. 2010, sp. zn. 30 Cdo 757/2009, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 1997, sp. zn. 35 

Ca 54/97 apod. Dále také např. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 28. 6. 2000, Cpjn 38/98.  Úplný přezkum zajišťují teprve soudy. V praxi tak mnohdy nastávají situace, 

kdy je do katastru nemovitostí vloženo právo na základě neplatné smlouvy. Posuzování neplatnosti smlouvy 

z hlediska občanskoprávního však katastrálnímu úřadu nepřísluší.  
269

 Srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98.  
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4 Právní úprava nabývání vlastnického práva k nemovitostem 

v kontextu BGB 

Stejně jako v České republice, i v Německu musí mít smlouva o převodu vlastnického 

práva k nemovitosti zvláštní formu
270

. Zatímco však v tuzemsku postačuje forma písemná, v 

Německu musí mít navíc obligatorně formu notářského zápisu
271

, a to pod sankcí její 

neplatnosti
272

. Zvláštností této neplatnosti ovšem je, že může být překonána. Již samotný 

BGB ve svém § 311b odst. 1 počítá s tím, že pokud v souvislosti s takto neplatně uzavřenou 

(kupní) smlouvou dojde k tzv. prohlášení o převodu vlastnického práva před příslušným 

orgánem nebo ve zvláštních případech (tzv. Auflassung) podle § 925 odst. 1 BGB
273

 a 

k následnému zápisu nového vlastníka do pozemkové knihy, nemá neplatnost smlouvy na 

samotný převod vlastnictví vliv.
274

 Tento zvláštní charakter neplatnosti je dán tím, že se 

v německém právním prostředí ve vztahu k převodu práv k nemovitostem uplatňuje princip 

oddělenosti a abstrakce, tedy, že se rozlišuje mezi tzv. obligačními a věcnými smlouvami a 

neplatnost obligační smlouvy nepůsobí neplatnost smlouvy věcné.
275

  

Německá právní úprava, ale i judikatura již nepochybně významným způsobem 

ovlivnila a bude ovlivňovat české právní prostředí. Hlubší analýza německé právní úpravy 

převodu vlastnického práva k nemovitostem by však měla být, s ohledem na její rozsah, 

předmětem zvláštní práce. Dlužno ovšem vyzdvihnout jeden spojující aspekt obou právních 

prostředí, a to, že převod vlastnického práva k nemovitostem (v Německu ve smyslu 

pozemků) je vždy tzv. komplexní právní skutečností, kdy k jeho převodu je nutné uzavření 

smlouvy a dále příslušný zápis do katastru nemovitostí, respektive v Německu do pozemkové 

knihy (tzv. Grunbuch)
276

.  

                                                 
270

 Srov. WALKER, Von Hans Brox. Fortgef. von Wolf-Dietrich. Besonderes Schuldrecht. 25., neubearb. Aufl. 

München: Beck, 2000, s. 4. 
271

 Srov. WALKER, Von Hans Brox. Fortgef. von Wolf-Dietrich. Besonderes Schuldrecht. 25., neubearb. Aufl. 

München: Beck, 2000, s. 5. 
272

  Viz. § 311b odst. 1 věta první BGB: „Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an 

einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung.“ 
273

  Viz. § 925 odst. 1 BGB: „Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 873 

erforderliche Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit 

beider Teile vor einer zuständigen Stelle erklärt werden. Zur Entgegennahme der Auflassung ist, 

unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder Notar zuständig. Eine Auflassung kann auch in einem 

gerichtlichen Vergleich oder in einem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan erklärt werden.“ 
274

  Viz. § 311b odst. 1 věta druhá BGB: „Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem 

ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.“ 
275

  Srov. ČERNÝ, Petr. Odstoupení od smlouvy a ochrana dobré víry nejen v BGB.  
276

  Viz. § 873 odst. 1 BGB: „Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines 

Grundstücks mit einem Recht sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung 

des Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der 
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ZÁVĚR 

Tématem předkládané práce je soukromoprávní pojetí nemovitostí, ať již z hlediska 

věcněprávního či obligačního. Toto téma jsem se pokusila uchopit poměrně široce v tom 

smyslu, že jsem stávající právní úpravu občanského zákoníku a navazujících předpisů 

konfrontovala s úpravou minulou (ABGB), ale i budoucí (NOZ). Díky tomuto postupu se mi 

naskytla možnost sledovat paralely této dřívější a budoucí úpravy, a to v kontrastu 

s případnými nedostatky úpravy současné. S jistou dávkou nadsázky lze konstatovat, že 

úpravou současného občanského zákoníku (a občanského zákoníku z roku 1950) se 

zákonodárce jen dočasně odchýlil od římskoprávní tradice, aby se k ní po více jak padesáti 

letech mohl prostřednictvím NOZ vrátit – a to s většími či menšími obtížemi, které díky 

tomuto intermezzu v praxi nepochybně nastanou.  

Není bez zajímavosti, že v oblasti práv souvisejících s nemovitostmi nedochází – 

s výjimkou nového právního pojetí věcí či návratu k římskoprávní zásadě superficies solo 

cedit – až k tolika změnám, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přestože je úprava NOZ 

daleko obsáhlejší než úprava stávající, do značné míry pouze přebírá řešení problémů, které se 

v průběhu účinnosti stávajícího občanského zákoníku v praxi vyskytly a jimiž se zabývaly 

soudy různých instancí. Do zákonného textu se tak mnohdy promítlo jen to, co již dávno bylo 

odbornou veřejností vnímáno jako dané, judikaturou stabilně řešené. S ohledem na rozsah 

NOZ však negativní reakce široké veřejnosti není překvapivá.  

Jak jsem uvedla výše, můj zájem směřoval k tematice nemovitostí jak z pohledu 

věcněprávního, tak z pohledu obligačního. V předkládané práci jsem se tak z historicko-

právní, ale rovněž i komparativní perspektivy zabývala vymezením základních pojmů 

souvisejících s vlastnickým právem k nemovitostem, ale i právní úpravou nejčastěji 

užívaných smluvních typů, na jejichž základě dochází k jeho translaci. Poukázala jsem přitom 

na problémy stávající praxe a řešení (i problémy), které s sebou možná přinese 1. leden 2014, 

tedy den, kdy vstoupí v účinnost NOZ. 

                                                                                                                                                         
Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.“ Srov. 

WALKER, Von Hans Brox. Fortgef. von Wolf-Dietrich. Besonderes Schuldrecht. 25., neubearb. Aufl. 

München: Beck, 2000, s. 50. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Plné označení 

ABGB 

Zák. č. 946/1811, Obecný zákoník občanský, ve znění pozdějších předpisů. 

Zkratka vychází z německého názvu zákona, tedy z Allgemeines bürgliches 

Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der österreichischen 

Monarchie. 

Akt o 

přistoupení 

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské 

republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, 

Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 

Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena 

Evropská unie. 

BGB 
Německý občanský zákoník. Zkratka vychází z německého názvu zákona, 

tedy z Bürgerliches Gesetzbuch. 

ČR Česká republika. 

důvodová 

zpráva k NKZ 

 

důvodová 

zpráva k NOZ 

Důvodová zpráva k zák. č. 89/2012 Sb. 

DZ Zák. č. 219/1995, Devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

ES Evropská společenství. 

EU Evropská unie. 

KZ 
Zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Listina 
Ústavní zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění 

pozdějších předpisů. 

NKZ Vládní návrh nového katastrálního zákona. 

NOZ Zák. č. 89/2012 Sb., [nový] Občanský zákoník. 

Obch.Z. Zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

OSŘ Zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

OZ Zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupová 

smlouva 

Smlouva o přistoupení k EU ze dne 16. dubna 2003, která byla uveřejněna 

jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 44/2004 Sb. m. s. 

SFEU Smlouva o fungování EU, Celex 11957E. 

SZ 
Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ústava ČR 
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ústava ČSR Ústavní zák. č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 

ZCP Zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 

zákon o zápisech 
Zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. 

ZDN Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

ZVB 

Zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 

doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů. 
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ABSTRAKT 

V rámci základních práv a svobod v České republice je garantováno i právo každého 

na vlastnictví majetku.K provedení, ale i k ochraně tohoto základního práva je ovšem třeba 

prováděcí legislativy, která stanoví, které věci mohou být majetkem a jakým způsobem k nim 

lze vlastnictví právně konstituovat. Úprava soukromého práva si v České republice prošla 

značným historickým vývojem.  

České království bylo historicky součástí Rakouska a později Rakousko-Uherska a 

z tohoto důvodu se zde aplikovaly rakouské předpisy, které zůstaly v platnosti i poté, co 

Rakousko-Uhersko zaniklo a vznikla samostatná Československá republika. Právní úprava 

obsažená v Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), tedy v rakouském občanském 

zákoníku z roku 1811, byla zvětšiny vystavěna na římskoprávních kořenech, což lze doložit 

např. ustanoveními o věcech v právním smyslu a jejich rozdělení nebo o vlastnictví věcí a 

způsobech jeho konstituce. Na území bývalého Českého království se ABGB používal až do 

roku 1950, kdy byl nahrazen novým občanským zákoníkem.  

Občanský zákoník z roku 1950 byl výsledkem dvouletého procesu rekodifikace, jehož 

cílem bylo vytvořit nová pravidla poplatná novému systému založenému na ideálu socialismu, 

tedy mj. opustit římskoprávní zásady. Došlo tak například k opuštění zásady superficies solo 

cedit, díky čemuž se ze staveb staly (nemovité) věci v právním smyslu a jako takové se mohly 

stát objektem vlastnictví. Rovněž charakter vlastnikého práva prošel značnou proměnou, když 

se začalo rozlišovat mezi jeho různými typy s různou právní ochranou. A právě těmito 

změnami, ale i mnohým dalším, se zabývám v předkládané práci detailněji. Právní úprava 

občanského zákoníku z roku 1950 se příliš nezměnila občanským zákoníkem z roku 1964, 

který se uplatňuje podnes – samozřejmě s několika novelizacemi odrážejícími ideály nového 

politického systému po roce 1989.  

V roce 2012 byl – po více než desetiletém procesu rekodifikačních prací – přijat nový 

občanský zákoník. Tento do soukromého práva přináší mnoho změn, když se vrací zpět 

k římskoprávním kořenům. V předkládané práci se tedy pokouším podat vhled do právní 

problematiky nemovitostí – ať jiz z pohledu minulosti, současnosti či budoucnosti.  
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ABSTRACT 

Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms of the Czech Republic guarantees 

each person a right to own property. However, to protect this fundamental right, a secondary 

legislation must state which things can be refered to as property and which ways to create the 

ownership are legally relevant. Civil law of the nowaday Czech Republic has gone through a 

significant history.  

As to a part of the Austrian Empire, the later Austro-Hungarian Empire, the austrian 

legislation had been applied in the lands of former Kingdom of Bohemia and here it remained 

in force even after the fall of Austro-Hungarian Empire, when a new country, the 

Czechoslovakia, was formed. The regulation contained in the Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch (ABGB), in other words the austrian Civil Code of 1811, was built mostly on 

Roman law basis. Such an influence can be exhibited e.g. on the provisions about things in 

legal sense and their divisions or about the ownership of things and means of its creation. In 

the lands of former Kingdom of Bohemia, the ABGB stayed in use until 1950, when it was 

succeeded by a new Civil Code.  

The Civil Code of 1950 was a result of only two year long process of recodification, 

that should create new rules for a new system based on the idea of socialism, leaving the 

Roman law principles behind. For example, newly the principle superficies solo cedit was 

abandoned as buildings became – in legal sense – an individual things distinct from lands and 

therefore they could constitute an object of Real Estate ownership. Also, the character of 

ownership had undergone essential changes as its construction distinguished among various 

types of ownership with different levels of their protection. About these changes and many 

others, I write in my thesis in more details. The regulation of the Civil Code of 1950 was not 

much changed by the later Civil Code of 1964, which is in force until today – of course with 

some changes reflecting new political system after 1989.  

In 2012, after more then ten years long recodification process, a brand new Civil Code 

was adopted. The Code brings many changes to the Civil law, while it returns to many of the 

Roman law principles. In my thesis, I try to give an insight to  the past, recent and future 

regulation of ownership of realties. 
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