
NABYTÍ OD NEVLASTNÍKA V ČESKÉM A NĚMECKÉM PRÁVU 

Účelem mé diplomové práce napsané na téma „Nabytí od nevlastníka v českém a 

německém právu“ je analyzovat historický vývoj nabytí od nevlastníka a směry jeho 

budoucího vývoje. Tento pojem představuje výjimku ze zásady, že „nikdo nemůže převést 

více práv, než sám má“. Tato práce porovnává současnou českou legislativu s německým 

právním systémem, a také s právní úpravou nabytí od nevlastníka v zákoně č. 89/2012 Sb., 

novém občanském zákoníku, který bude účinný od 1. 1. 2014. Jde o téma nadmíru zajímavé, 

jednak proto, že současná účinná právní úprava není v této oblasti zcela uspokojivá, jednak 

pro svou aktuálnost z důvodu přijetí nového občanského zákoníku, který tento institut navrátí 

do českého právního prostředí. Zajímavé je i z toho pohledu, že jde o oblast roztříštěnou, kde 

separátní monografie doposud chybí. 

Práce se skládá z šesti kapitol, každá z nich se zabývá různými aspekty spojenými 

s tímto institutem a s jeho výjimkami. 

První kapitola je úvodní a definuje základní terminologii použitou v diplomové práci. 

Zabývá se vlastnictvím obecně, jeho obsahem a způsoby nabývání. 

Kapitola Dvě popisuje základní principy institutu nabývání od nevlastníka, tedy spor 

mezi ochranou vlastnického práva a ochranou dobré víry nabyvatele. Nalezení kompromisu 

mezi těmito protikladnými principy je totiž úzce spojeno s hledáním odpovědi na otázku: „Jak 

nejlépe upravit nabývaní od nevlastníka?“ 

Kapitola Tři zkoumá vývoj této problematiky v jejím historickém kontextu. Je 

rozděleno do tří částí, popisujících římské právo, kde byl princip ‘nemo plus iuris ad alium 

transferre potest, quam ipse haberet’ zrozen, slavné moderní soukromoprávní kodifikace, a 

nakonec také vývoj v českém právu po první a druhé světové válce. 

Relevantní současná česká legislativa a judikatura jsou popsány ve Čtvrté kapitole. Ta 

se zaměřuje na občanské a obchodní právo a na nepoměr v ochraně nabyvatele mezi těmito 

dvěma kodexy, a také na jiné zvláštní případy. Práce upozorňuje na nedostatky a porovnává 

současnou českou právní úpravu s její budoucí podobou dle zákona č. 89/2012 Sb., který 

přináší zásadní novinky a je popsán v následující kapitole Pět. 

Kapitola Šest se zaměřuje na úpravu tohoto institutu v německém právu, a to nejen pro 

zdůraznění rozdílů odlišných přístupů k této problematice v různých právních řádech, ale také 

z toho důvodu, že německá úprava nabytí od nevlastníka je považována za velice precizní. 


