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Nabývání vlastnictví 

 

 

Autor předložil mimořádně rozsáhlou rigorózní práci (221 stran), ve které se věnuje 

zásadnímu institutu soukromého práva, kterým je právo vlastnické a modality jeho nabývání.  

Obsáhle zkoumá způsoby nabytí v v jednotlivých občanskoprávních kodexech počínaje 

obecným zákoníkem občanským z roku 18 11, dále pak občanským zákoníkem z roku 1950, 

občanským zákoníkem z roku 1964, aby svůj výklad završil úpravou nabývání vlastnictví podle 

již účinného občanského zákoníku. . 

Autor zasluhuje uznání za mimořádně rozsáhlý přehled soudních rozhodnutí zejména 

Nejvyššího soudu, nálezů Ústavního soudu, jakož i dalších pramenů, které jsou v předloženém 

objemu jedinečné. Připočteme-li k důkladné znalosti soudní praxe i výbornou autorovu literární 

vybavenost,  je dán závěr, že autor se ve zkoumané problematice pohybuje s důkladnou znalostí 

věci, elegantně a nenásilně. Poctivě pracuje s již dříve publikovanými díly (Krčmář, Sedláček, 

Svoboda) či s pracemi novějšími ((Spáčil,  Vrcha). 

Autor postupuje chronologicky a rozebírá jednotlivé způsoby nabývání vlastnictví podle 

způsobu legislativních úprav. Oprávněnou pozornost věnuje zejména nabytí vlastnictví na 

základě smlouvy, která zůstává i nejčastějším způsobem nabytí vlastnictví. Neomezuje se však  

zdaleka jen na něj. Úplnosti výkladu svědčí i popis nabytí vlastnictví zastavěním cizího pozemku 

či  nabytí vlastnictví ve veřejné dražbě. 

 

Autor překračuje vlastní téma v řadě směrů, například pojednáním o restitučních 

předpisech, jakož i o přídělovém hospodaření (budiž však poznamenáno, že tyto výklady jsou 

místy až zbytečně podrobné).  O jeho dobré erudici svědčí i obecnější úvahy ohledně koncepce 

dnes již účinného občanského zákoníků, úsměvně působí jeho věta, když hodnotí novou úpravu 

věcných práv, kterou formuluje takto:  „z těchto pasáží přímo dýchá rurální poklid předminulého 

století“. 

Výraznou změnou občanského zákoníku je návrat k zásadě superficiální, podle které 

součástí pozemků jsou i stavby na něm zřízené (§ 499). Nová právní úprava včetně přechodných 



ustanovení sleduje v konečném důsledku sjednocení vlastnictví pozemků a staveb na nich, což by 

mohlo zjednodušit a zpřehlednit evidenci nemovitostí a jejich převody (z tohoto pohledu srov. i 

nový katastrální zákon).  

Autorovi, kterému je profesně blízká problematika samosprávy, lze položit otázku, 

nakolik je nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku přínosná pro postavení a činnost 

územních samosprávných celků.  

Jedná se především o problematiku právní úpravy nálezů  včetně úpravy nálezu zvířete, 

které je určeno k zájmovému chovu. Jak naložit s věcmi, které mají tak nepatrnou hodnotu, že je 

nelze zcizit?  Hodnotí autor jako přínos (z pohledu obce) právní úpravu obsaženou v ustanovení § 

1045 odst. 2 OZ, podle kterého opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu ? 

Mohou tyto nové úpravy přinést nějaké ekonomické úspory obcím?  

To jsou jen některé otázky, které čtenáře při čtení této erudované práce napadají.  

Předložená práce Mgr. Jana Petráka splňuje požadavky kladené na práce rigorózní, a proto ji  

doporučují k obhajobě. 

 

 

V Praze ze dne 11. 11. 2014 

                                                                                                           Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.  


