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Úvod 
     Jak je patrné již z názvu této diplomové práce, zabývám se problematikou prodeje 

nemovitostí a to jak podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále jen starý 

občanský zákoník) tak i dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen nový 

občanský zákoník). Již od 1. ledna tohoto roku nastala účinnost nového občanského 

zákoníku, proto se zaměřím spíše na tento kodex. 

     Na počátku této práce podniknu krátký rychloexkurz do historie nemovitostí, aby 

měl čtenář pokud možno plastický obraz o vývoji pojmu nemovitosti během toku času. 

Dál se již budu plně věnovat definici nemovitosti podle starého občanského zákoníku a 

následně prodeji podle téhož kodexu. Tuto část uzavřu judikaturou. 

     Dalším ohniskem mého zájmu bude již jen nový občanský zákoník a to z výše 

popsaného důvodu. V nové úpravě se zaměřím především na rozdíly oproti starému 

občanskému zákoníku, v prvé řadě na definici nemovitosti. Například, že po více než 60 

letech se v českém právu znovu zakotvila zásada superficies solo cedit. 

     Poté již přikročím k pojednání o převodu vlastnického práva k nemovité věci v 

kontextu zásady superficies solo cedit, ale i k obligační smlouvě a vkladu do katastru 

nemovitostí - modus. Taktéž i tato část je uzavřena judikaturou. 

     Dále se budu zabývat vícečetnými převody téže věci zapsané ve veřejném seznamu, 

které budou opět doplněny rozsudky soudů. Následně se lehce zmíním o jednotce, 

neboť oproti dřívějšímu zákoníku je jednotka výslovně označena za nemovitost. 

     Následně se zaměřím na materiální publicitu a to z toho důvodu, že materiální 

zásadu můžeme označit za jednu z hlavních zásad katastru nemovitostí. I zde nastala 

velká změna, neboť za přesně stanovených podmínek lze nabýt vlastnictví od 

nevlastníka (za účinnosti starého občanského zákoníku šlo pouze vydržet  pokud byl 

oprávněný držitel v dobré víře více než 10 let). 

     Na závěr se lehce dotknu zápisu do katastru nemovitostí a to z toho důvodu, že až 

na některé výjimky, jako jsou drobné stavby, se musí všechny nemovitosti evidovat do 
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katastru nemovitostí. Je tedy zřejmé, že zápis patří mezi esenciální prvky při prodeji 

nemovitosti. 

     Úplnou tečkou bude zákonný požadavek písemné formy při převodu nemovitosti a 

poznámka spornosti, jenž je úzce spjata se zásadou materiální publicity a je významnou 

pojistkou za okolností, není-li stav zapsaný v katastru nemovitostí v souladu se 

skutečným stavem. 

     V závěru své diplomové práce vyhodnocuji, rekapituluji a srovnávám některé 

instituty obou kodexů. Pouštím se do úvah, která úprava je zdařilejší. Rád bych také 

zdůraznil, že řadu institutů (např. že v novém občanském zákoníku je i právo za přesně 

daných okolností nemovitost) jsem zmínil velmi letmo a že jsem plně nevyčerpal dané 

téma. V práci budu používat především metody komparativní, analytické a deskriptivní. 
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1 Definice	nemovitostí	podle	občanského	zákoníku	z	r.	
1964	

1.1 Historický exkurs 
     Nejprve bych se stručně zmínil o historickém vývoji. Římské právo zpočátku nijak 

příliš nezdůrazňovalo rozdíl mezi movitými věcmi a nemovitými věcmi. Např. v 

zákonech XII. desek se stavělo při využití vydržecí doby na rozlišení mezi pozemkem 

(fundus) a jinými věcmi, důležité ale bylo odlišování věcí na mancipační a 

nemancipační, což se odráželo v soustavách rolnického hospodaření jakožto 

hospodářského základu římského státu. Až stíráním rozdílností mezi 

socioekonomickými prioritami italských pozemků nad pozemky v koloniích začalo 

potlačovat důležitost tohoto dělení. Teprve přibližně až za panování císaře Diokleciána 

se začalo zdůrazňovat rozdělení věcí na nemovité (immobiles = nepohyblivé) a movité 

(mobiles = pohyblivé). 

     S nástupem středověku rozdílnost mezi movitými a nemovitými věcmi vygradovala 

až do takové meze, že středověké kodexy neznaly jednotné právo věcné, ale striktně 

rozdělovaly na věcné právo k nemovitostem a věcné právo k movitostem. Příčinou 

tohoto jevu bylo hospodářství, neboť středověký systém počítal majetnost vlastnictvím 

pozemkového majetku. Pokud bych to mohl přiblížit současnými slovy, byly nemovité 

věci upravovány veřejnoprávní regulací a naopak movité věci byly upravovány 

soukromoprávní regulací. 

     ABGB (§ 293) našel hodnocení pro rozdělení movitých od nemovitých v pojmovém 

určení movitých věcí jako těch,  ,,které bez porušení jejich podstaty z jednoho místa na 

druhé lze přenášet'', s tím všechny jiné věci jsou nemovité. Toto definování je velmi 

nestandartní. Je to evidentní při porovnání s ostatními zákoníky. V Code civil (čl. 517 až 

526) se vycházelo z myšlenky, že majetek je nemovitou věcí buď s ohledem k vlastní 

přirozenosti nebo podle vlastního určení anebo s ohledem k předmětu, k němuž je 

vztahován. Podstatou je určení, že dle přirozeného stavu jsou nemovitostmi pozemky a 

stavby (budovy), jenž jsou doplněny nejrůznějšími kazuistickými ustanoveními (např. o 

vodních a větrných mlýnech atd.). Čl. 526 CC zařazuje mezi nemovité věci požívací 

právo k služebnostem, pozemkům i žaloby, které mají za účel vindikovat nemovitost. 
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     Rozdělování na movité a nemovité věci zůstalo i v našem postmoderním 21. století. I 

většina kodexů kontinentálního typu se stále kloní k tomuto klasickému rozdělení věcí. 

Největší rozdíly mezi movitostmi a nemovitostmi je zřejmě zachován ve švýcarských a 

nizozemských zákonech. Jedním z důvodů dělení věcí na movité a nemovité bylo to, že 

movité věci je možné přemisťovat a nemovité nikoliv. Římské právo považovalo za 

součást pozemku vše, co s ním bylo pevně spojeno, zejména pak na povrchu 

(superficies), myslelo se tím zejména stavby a rostliny. 

  Mohu konstatovat, že v drtivé většině občanských zákoníků kontinentálního typu se 

postupovalo směrem vymezení nemovité věci uzavřeným výčtem statků nemovité 

povahy a to v různorodém stupni detailů .,,Stručný a současně instruktivní je v této části 

švýcarský občanský zákoník: stanovil (čl.655), že nemovitostmi jsou pozemky, 

samostatná trvající práva zapsaná v pozemkové knize, doly a spoluvlastnické podíly na 

nemovitostech'' 

     Konzervativní právní kodexy dodržují starobylou zásadu superficies solo cedit 

(povrch ustupuje půdě). Dle této zásady je za součást pozemku jakožto nemovité věci 

považováno vše, co je s ním svázáno normálním způsobem (vodní prameny, flora 

současně s jejími neoddělenými plody) nepřirozeným způsobem ( stavby jenž nejsou 

dočasné, semena vložená do země), taktéž se k pozemku jako k jeho příslušenství 

počítá inventář, i když je sám o sobě movitý, pokud má cíl sloužit stejnému 

ekonomickému cíli jako samotný pozemek (stroje apod.). 

    České respektive československé právo se však odchýlilo od dosavadního tradičního 

užívání. Důkazem toho byl § 120 ( 2 ) občanského zákoníku z r.1964 ,,stavba není 

součástí pozemku'' Tak došlo k negaci zásady superficies solo cedit, která je používána 

ve většině států Evropy (V současné době je odchýleno od této zásady Litva, Slovensko 

a částečně Polsko). Důvodem tohoto odklonu byl občanský zákoník z r. 195O. Ten 

čerpal ideově z tehdejšího sovětského občanského zákoníku, který se touto 

problematikou vůbec nezabýval ( stát vlastnil všechny pozemky, a proto sovětské 

právo nevěnovalo nemovitostem žádnou pozornost). A také proto, že Československo 

bylo první komunistickou diktaturou, které měnilo občanské právo  a tudíž nebylo se 

kde inspirovat. Proto se rozhodlo k svébytnému kroku, podle §26 občanského zákoníku 

z r. 1950 byly nemovitostmi ,,pozemky a stavby, s výjimkou staveb dočasných'' a dále 
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pak dle §25 ,,stavby nejsou součástí pozemku''. Z důvodové zprávy k návrhu zák. č. 

141/1950Sb. zřejmě vyplývá, že se provedl odklon od zásady superficies solo cedit 

kvůli kolektivizaci zemědělství. Tato zpráva oznamuje, že rigidní dodržování zásady 

superficies solo cedit ,,by vedlo k tomu, že stavby družstva na soukromé půdě by 

připadly majiteli půdy, stavby na státní půdě státu, i když byly pořízeny z prostředků 

družstva. A to by mohlo ve svém důsledku zpomalovat rozvoj JZD a zemědělskou 

politiku vůbec''. 

    Tento zásah měl jediný účel – umožnit spojení pozemků v rámci zemědělských 

družstev. Pozemky zůstávaly v soukromém vlastnictví původních majitelů, ale budovy 

postavené na nich družstvem i rostliny na spojených pozemcích byly vlastněny 

družstvem. Socialistické zákonodárství používalo k pozemkům v soukromém vlastnictví 

užívací oprávnění socialistických organizací v takové rozsáhlé míře, že to vedlo k tomu, 

že se vlastnické právo majitele ke stejnému pozemku téměř vyprázdnilo (srov. např. 

R40/77)1. Není tedy žádným překvapením, že zásada povrch neustupuje půdě byly 

převzata i do občanského zákoníku z r. 1964 a že zůstala zachována i po r.1989. §119 

(2) občan. Zákoníku z r. 1964 konstatoval za nemovité věci pozemky a stavby spojené 

se zemí pevným základem, šlo tedy o uzavřený výčet. Všechny jiné věci byly proto věci 

movité.                                                                   

1.2 Pozemek, parcela, půda 
     Pozemek byla konkretizovaná výseč zemského povrchu. Pozemek byl vždy v českém 

právu považován za věc nemovitou. Z pohledu práva bylo irelevantní, zda je povrch 

pokryt vodou, zastaven či holý. Ke konkretizaci pozemku bylo nutné vytýčení jeho 

hranic.                                                                                                                                                                      

Součástí pozemku byl také prostor nad povrchem i pod povrchem země (i zde však 

platila zásada ovladatelnosti a užitečnosti, které náležení tohoto prostoru k pozemku 

omezují. Omezení bylo dvojí povahy. Jednak vzduch, který se nacházel nad povrchem 

pozemku  a  nebyl objektem majetkových práv. A za druhé ze speciálních zákonů jako 

je např. Horní zákon č. 44/1988Sb. Či vodní zákon č.254/2OO1Sb. Horní zákon 

                                                           
1
 Blíže k tomu Fábry, V. - Drobník, J. Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa 1. 
vydání. Praha: Academia, 1983, s. 157 an. a jinde 
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rozlišuje tzv. Výhradní ložiska, která nepatří majiteli pozemku, ale jsou ve vlastnictví 

státu. A naopak ložiska, která nejsou výhradní patří majiteli pozemku. Úst. §27 písm. a) 

kat. z. Vymezuje pozemek jako část zemského povrchu odděleného od sousedních částí 

hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí druhu pozemků, popř. Rozhraním způsobu využití pozemků. 

     Bohužel zejména v letech 195O až 1992 nebyla vedena evidence příliš důkladně dle 

vlastnických hranic, což má za následek, že i v současné době je stěžován výkon 

vlastnických práv u některých pozemků. Jde zejména o záležitosti evidenčního sdružení 

pozemků. I v současné době nejsou u mnoha těchto pozemků na katastrálním úřadě 

evidovány vlastnické hranice. Proto došlo k rozhodnutí, že lesní a zemědělské 

pozemky, které nemají v terénu hranice a navíc byly sloučeny do větších celků, se na 

katastrálním úřadě zaevidovávají zjednodušeným způsobem. Ke zlepšení stavu má 

přispět zák. č. 284/1991Sb.o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 

     Za parcelu se dlouhodobě pokládalo zobrazení pozemku na katastrální mapě. Avšak 

katastrální zákon tento výklad změnil (§27 písm.b). Parcelu pokládá v některých 

případech za pozemek. A to v takových (případech), kdy je pozemek geometricky i 

polohově verifikován, zakreslen v katastrální mapě a očíslován parcelním číslem. To 

mělo za následek to, že se odlišují pozemky, které jsou považovány za parcely a 

pozemky, které nejsou považovány za parcely. Toto počínání spíše podstatu věci 

znepřehledňuje. Nastávají totiž situace, kdy se překrývají pozemky, které se nepovažují 

za parcelu, přičemž jejich hranice jsou disparátní. Z tohoto důvodu se vyjádřil Nejvyšší 

soud, podle něhož má způsobilost být předmětem vlastnického práva taktéž pozemek, 

jenž je součástí parcely (R 4O/OO).2 Základní dělení parcel je na pozemkové a stavební. 

Kl íčem rozdělení je účel pozemků. Pozemky jenž nebyly stavební, u kterých se 

odlišoval jejich typ (kultura), bral občanský zákoník z r. 1964 v úvahu pozemky lesní a 

zemědělské (§671 odst .2,  §673, §674), či pozemky náležející do zemědělského 

půdního fondu nebo lesního půdního fondu (§677). Nelze také ztotožňovat pozemek s 

půdou, srov. §127 odst. 1. ,,Půda je hmotný substrát pozemku“. 3 Bohužel některé 

                                                           
2
 Srov. Též Spáčil, J. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 1. vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2OO2, s. 2O3 
3 Občanské právo hmotné 1, Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv, 5. vydání – 2OO9 
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zákony zaměňují půdu s pozemkem. Např. §234 odst. Obch.z. Se  vyjadřoval takto: 

,,nárok na vrácení zemědělské půdy vložené do družstva'', ačkoliv se jednalo o 

subjektivní právo na odevzdání pozemku vloženého do družstva. Bohužel takováto 

záměna se objevovala i v odborném jazyce, což mělo za následek snížení přesnosti 

vyjadřování a mohlo vésti k nedorozuměním a omylům. 

     Stavba, protože zásada superficies solo cedit byla roku 195O opuštěna a stavby 

(pokud splňovali jisté podmínky) byly považovány za samostatné nemovité věci. To 

vedlo k tomu, že bylo potřeba vytvořit zásady, podle kterých se určovalo  co bylo 

stavbou a které stavby byly nemovitou věcí. Z pohledu občanského práva hmotného 

(přesněji práva soukromého) nebylo  důležité  jak stavby byly definovány veřejným 

právem4. V rámci občanského práva byla stavba považována za věc (dle podmínek 

movitá nebo nemovitá). Nebylo tehdy stavbou, co neexistovalo jakožto samostatná věc, 

pokud, mělo za výsledek pouze technické úpravy pozemku, což mělo za následek, že 

stavbu nešlo odlišit od pozemku (parkoviště, rybník, lom, povrchový důl apod.). Že i 

tyto výsledky prací označovaly zákony veřejného práva za stavbu, nebylo relevantní. 

Nebylo tudíž povoleno převádět samostatně např. bazén či lom, s odůvodněním, že 

nešli právně oddělit od pozemku. Přesto tu byla jedna výjimka založená zák. č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích : dálnice a silnice byly vlastněny státem a místní 

komunikace byla ve vlastnictví místně příslušné obce (§9). Rozdíl mezi soukromým a 

veřejným pojetí spočívalo i v tom, že z pohledu soukromého práva nebylo důležité, jestli 

byla stavba povolena dle stavebního nebo  

                                                                                                                                                                          
 
4Stavební zákon definuje stavbu jako  ,,veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební prvky, materiály a konstrukce a dobu,'' avšak tento zákon za jistých podmínek 
považuje i část stavby za stavbu.  
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2 Převod	vlastnictví	k	nemovitosti	podle	občanského	
zákoníku	z	r.	1964	

     Při převodu vlastnického práva k nemovitostem se používala intabulační zásada – to 

jest, vlastnické právo se nabývalo vkladem (intabulací) do katastru nemovitostí. Toto 

pravidlo   platilo  sto procentně  pouze pokud se  jednalo  o převody vlastnického práva 

k pozemkům. V  případě  nemovitých staveb, to znamená staveb spojených se zemí 

pevným základem (§119 odst.2), došlo k převodu vlastnického práva pouze v případě, 

že se jednalo o stavbu,  jenž byla  nebo měla být předmětem evidence katastru 

nemovitostí.  Naopak   při převodech vlastnictví u staveb, jenž předmětem evidence 

nebyly a ani býti nemohly, vznikaly právní skutečnosti nutné k převodu vlastnictví už 

účinností podepsané smlouvy. 

     Při přípravě nového občanského zákoníku 89/2012Sb se uvažovalo jako o jedné z 

variant, že by k nabývání vlastnického práva k nemovitostem docházelo pouze 

smlouvou bez potřeby zápisu do katastru (konsenzuální zásada). Podle této úvahy měla 

mít smlouva jak věcněprávní účinky, tak závazkověprávní (obligační) účinky současně ( 

tato forma nabývání vlastnictví je typická např. ve francouzském Code civil a pro právní 

kodexy z něj čerpající). V českém právu se tato zásada  používá  jen pokud jde o právní 

převod nemovitostí, jenž  nejsou v evidenci katastru nemovitostí ( i prodej podniku dle 

§476 Obch. Z. měl do jisté úrovně translační účinky). 

2.1 Dvojí zcizení téže věci 
       Protože se vlastnictví převádělo dvoufázově mohlo dojít k případům, že na tutéž 

nemovitost byly podepsány dvě ( nebo i více prodejních smluv). V tom případě se stal 

vlastníkem ten, kdo jako první dopravil návrh na vklad na katastr nemovitostí. Ten, 

komu vznikla škoda dvojí zcizením, měl nárok na náhradu za vzniklou škodu a to na 

základě odpovědnosti za škodu (§42O a n.). Modelový příklad: A  se zavázal převést v 

kupní smlouvě na B nemovitou věc, avšak předtím, než se mohlo uskutečnit její převzetí 

na podkladě odlišné kupní smlouvy nemovitou věc prodal osobě C. Potom se 

vlastníkem věci stal C. Osoba B měla pouze nárok na náhradu potenciálně vzniklé 

škody proti osobě A. 
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2.2 Zásada, že nikdo nemůže převést víc práv, než má sám 
      Ze zásady nabývání veškerého práva, především pak práva vlastnického od třetí 

osoby vyznívá, že žádná osoba nemůže nabývat od třetí osoby právo, které právní 

předchůdce neměl. Tato zásada se cituje tak, že ,, nikdo nemůže na jiného převést víc 

práv, než sám má'' (nemo ad alienum plus iuris transfere potest, quam ipse habet). Právo 

však vytvářelo z této zásady jisté výjimky a to  z odůvodněním, aby chránilo poctivého 

nabyvatele (to jest takového, který byl v dobré víře, že věc získal od jejího vlastníka). 

Občanský zákoník upřednostňoval zájem vlastníka věci, a proto výslovně uváděl 

výjimky, jak v §161 odst.1,  tak §486. §486 uváděl ,,kdo v dobré víře něco nabyl od 

nepravého dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno, je chráněn tak, jako by to nabyl od 

oprávněného dědice.'' V jiných alternativách, pokud došlo k nabytí od někoho, jenž sám 

nebyl vlastníkem, potom vlastnictví nenabyl i v případě, že byl sám v dobré víře a věc 

získal na základě okolností, které by jinak způsobily převod vlastnického práva. Pokud 

však byl v dobré víře, stal se oprávněným držitelem věci podle §132 a měl možnost tuto 

věc vydržet (§134). V případech, kdy osoba nabyla věc od nevlastníka, měl vlastník 

právo požadovat její vydání dle §126. Tato skutečnost z pohledu ochrany dobré víry, 

jako jedné z esenciálních zásad ovládající oblast soukromého práva, byla považována 

za nedostatečnou. Protipólem byl obchodní zákoník (§446), který stanovil opačnou 

zásadu, protože zdůrazňoval právní jistotu v obchodněprávních vztazích. Při koupi věci 

platilo, že kupující nabývá vlastnictví i od nevlastníka s výjimkou případu, že by sám 

nebyl v dobré víře (to znamená, že věděl, že prodávající není ani vlastníkem ani nemá 

žádné povolení se zbožím manipulovat za účelem prodeje. Ve srovnání s vyspělými 

evropskými zeměmi byla ochrana dobré víry nabyvatele poměrně úzká a mohla se více 

rozšířit. 

2.3 Nabývání vlastnictví vkladem 
     §133(2) Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví 

vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak (z. č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, ve znění zákona č. 21O/93 Sb. §133(3) Převádí-li se na základě smlouvy 

nemovitá věc, která není předmětem evidence v katastru  nemovitostí ( z. ČNR č. 
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344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, katastrální zákon, ve znění z. č. 

89/1996 Sb.) nabývá se vlastnictví okamžikem účinností této smlouvy. 

     Občanský zákoník. z r. 1964 používal zásadu při změně vlastnického práva u 

nemovitých věcí evidovaných v katastru, že při převodech vlastnického práva smlouvou 

docházelo k nabývání vkladem do katastru. Zákon č. 265/92 Sb. Začal používat zásadu 

získávání vlastnického p. k nemovitostem intabulací, které používalo české právo do r. 

195O. 

      Za intabulaci se pokládá zapisování do veřejných seznamů (registrů). V českém 

právu byla tradice zemských desek, která vznikla v druhé pol. 13. stol. a udržela si 

význam až do 19. stol. , kdy  začala být postupně vytlačována institucí pozemkových 

knih a dále zvláštních veřejných knih ( např. železničních, horních).  

 

     České právo nevynalezlo intabulační princip. Prvenství v intabulačním principu je 

připisováno Kolínu nad Rýnem, kde již v r. 1135 byla zřízena instituce městských knih. 

Tento princip se ujal a rozšířil se i do dalších zemí a začal se zdokonalovat: např. v 

Gdaňsku byla vymyšlena knihovna vložek. Chtěl bych zdůraznit, že české zemské 

desky byly natolik dokonalé, že se staly předlohou při zavedení podobné instituce na 

Moravě a později i v jiných zemích habsburské monarchie. 

      Největší výhodou knihovního systému je zejména ve všeobecně dostupném 

seznamu k nemovitým věcem, jenž zaručuje správnost obsahu. Zásada intabulačního 

systému je na základě vkládání: věcná práva vzniknou až v okamžiku vkladu (zápisu) 

do veřejného seznamu. Používá se zásada volnosti, to znamená, že se zápisy dělají na 

požádání strany, dále pak podle zásady speciality se zapisují co nejvíce možno 

nejpřesněji. Podle zápisu legality nemůže zápis odporovat zákonu. Dle zásady priority 

se vyřizují zápisy v pořadí v  jakém orgánu byly doručeny žádosti o zápis. Velmi 

důležitá je zásada materiální publicity,  jenž ochraňuje dobrou víru ve veřejném 

registru.  

     Nevýhoda intabulačního systému spočívá v tom, že každá z těchto zásad má určité 

výjimky. Zásada vkládání je významně zeslabena např. tím, že některá věcná práva 

nevznikají nebo nezanikají až zápisem do veřejného seznamu: jde např. o právo vzniklé 

ze zákona, vydržením, promlčením. Systémovou nevýhodou tohoto zřízení vidím 
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zejména v tom, že má pouze následnou, ne však preventivní kontrolu vkládaných 

právních skutečností (smlouvy se posuzují až poté co byly uzavřeny) 

     Jiná koncepce než veřejný registr používaný ve střední Evropě je podle Code civil 

jenž v čl. 711 upravil, že se vlastnicví nabývá účinkem obligace. Tato zásada se používá 

v mnoha evropských státech např. v Itálii, Belgii, Portugalsku, Lucembursku. V 

upravené podobě ve Španělsku, jehož občanský kodex požaduje vedle souhlasu stran i 

tradici. Tyto právní režimy používají veřejný registr věcných práv k nemovitostem 

spojenou s účinky zveřejnění v různém rozsahu. Velmi detailní je v tomto ohledu 

úprava italská. 

2.4 Nabývání vlastnického práva vkladem 
     Zápisem do katastru dochází podle odst. 2 k nabývání vlastnického práva k 

nemovitosti 

a) pokud je právním titulem získání vlastnického práva smlouvou a 

b) jedná-li se o nemovitosti zaregistrovanou v katastru nemovitostí 

     Spočívá-li nabývání vlastnického práva k nemovitosti v jiném právní skutečnosti než 

ve smlouvě, vytváří se vlastnické právo už touto skutečností např. úmrtí zůstavitele, 

uběhnutí vydržecí doby, právní mocí rozhodnutí atd. a to zcela nezávisle na stav 

katastrální evidence. U nemovitostí, jenž se nezapisují do katastru evidence k nímž patří 

například: podzemní stavba, stavba, která není budovou, drobné stavby, stavba, jenž je 

budovou, avšak nebylo jí přiřazeno úřední číslo a současně je příslušenstvím jiné stavby 

na stejné parcele 

2.5 Judikatura k občanskému zákoníku z r.1964 

2.5.1 Judikatura k §119 obč. z. z r. 1964 
Nejvyššího soudu: 

R27/65 - Rekreační chalupa je považována za nemovitost, pokud je připevněna k zemi 

pevným základem 

R10/67 - Uzemní plán je rozhodující pro určení charakteru pozemku a nikoliv jeho 

současné určení. Pozemek, jenž je zvolený k zastavění územním plánem je považován 

za nezastavěný pozemek. 
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R61/68 - Hranice jenž jsou mezi pozemky označené na jejich povrchu se protahují 

vertikálně a to jak nad tyto pozemky, tak  i do vnitra Země 

R56/77 - Vegetace rostoucí na pozemcích není běžně považována za samostatnou věc 

a z toho důvodu, kdo získal pozemek, získal s ním i tuto vegetaci 

R9/79 - Oddělitelné části od hrobu jako je např. náhrobek, pomník jsou považovány za 

věci movité, za podmínky, že po jejich oddělení nedojde ke znehodnocení hrobu. 

R4O/2OOO - Vydržet lze i pozemek, jenž je součástí parcely 

R76/O7 - Lokální komunikaci lze považovat za samostatnou věc. 

Ústavního soudu: 

nál.139,sv.12 : Došlo-li k dovození vlastnického práva ke stavbě s odůvodněním na 

§12O(2) obč. z., avšak nebylo vůbec zkoumáno, jak stavba (tenisové kurty) svým 

obsahem splňuje požadavky na nemovitosti podle podmínek §119(2) obč. z., došlo k 

chybě u obecního soudu. 

nál.1O5, sv.15 : Za každých podmínek je třeba posuzovat dle konkrétní okolnosti 

daného případu, zda je stavba připevněna k zemi pevným základem. Děje se tak 

většinou díky erudovanému technickostavebnímu posouzení (např. od stavebního 

úřadu). 

nál. 6O, sv. 3O : České platné právo vychází ze zásady, že povrch neustupuje půdě 

nál. 6O, sv. 3O : připevnění k zemi pevným základem je možné popisovat tak, že věc 

nelze oddělit od země a pokud ano, došlo by k poškození věci, současně musí být 

připevnění k zemi takové povahy, jenž by dokázalo odolávat přírodnímu vlivu dané 

oblasti i působení dané věci. Posuzování zda existuje pevný základ určité stavby je 

otázka technická. 

usn.14, sv.37 : Rybník není možné oddělit od pozemku, jenž je součástí jeho dna a 

břehů. Rybník (ve smyslu občanského práva) nemůže existovat jako samostatná věc z 

pohledu soukromého práva. 
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Nejvyššího správního soudu : 

NSS 93/O4 : Panely, jenž jsou pouze položené, bez připevnění, nemohou být ve smyslu 

definice hmotného majetku podle §26(2) zákona ČNR č.586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, považovány za stavbu. 

2.5.2 Judikatura k § 120 občanského zákoníku z r. 1964 
Nejvyššího soudu: 

R 21/81 – s.210 : Pokud dochází k prodeji nemovitosti, je součástí výkonu prodeje i 

příslušenství věci i v případě pokud konkrétní věci nejsou nemovitostmi. Nový 

nabyvatel se stává majitelem součástí věci i v případě, že součást věci nebyla výslovně 

uvedena v rozhodnutí                                                                                                                             

R 2/81 – s.59 : Když dojde ke smíšení přivezeného humusu s půdou, jenž je součástí 

pozemku, nebude možné humus chápat za samostatnou věc. Humus začne být součást 

pozemku. 

R 53/92 : Pokud došlo k přestavbě nebo přístavbě nemovitosti je nutné zkoumat, jestli 

se staly částí původní nemovitosti nebo zde začala existovat nová nemovitá 

Ustavního soudu: 

Nál.25 sv.1 – meliorační zařízení jenž jsou pod povrchem pozemku nejsou považovány 

za stavbu ve smyslu §12O(2) obč. zák., naopak považují se za součást pozemku dle 

§12O(1) obč. z. 

Nál.183 sv.2O – Při zkoumání zániku původní stavby není důležité, co se postavilo 

nové, avšak to, zda, zda si původní objekt i přes částečnou demolici zachoval náležitosti 

stavby. Pokud tomu tak je, potom všechno co díky přístavbě, přestavbě přiroste ke 

stavbě a stane se její součástí. Poté vlastníkem bude ten, kdo je majitelem stavby. A 

nebude se přihlížet na velikost částky vynaložené při stavebních pracích. 

2.5.3 Judikatura k § 133 občanského zákoníku z r. 1964 
Nejvyššího soudu : 

R 22/75 - s.89 : Pokud se smlouvou převádí celá nemovitost, jenž je spoluvlastněna 

více osobami, pak musí být každý ze spoluvlastníků účastníkem smlouvy. 
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R 17/83 : Pokud byla podepsána smlouva o převodu nemovitosti, přičemž nabyvatel ze 

smlouvy se ve lhůtě do jejího zaregistrování přeměnil v dědice celého majetku 

převodce z výše popsané smlouvy, tak nastalo sjednocení práv a povinností převodce a 

nabyvatele, důsledkem je zrušení vázanosti dle smlouvy zabývající se převodem 

nemovitostí. Notářství bude odmítat zaregistrování této smlouvy. 

R 17/2OOO : U smlouvy zabývající se převodem nemovitosti, nedochází k její 

neplatnosti jen z důvodu, že převodce ještě předtím převedl identickou nemovitost na 

jinou osobu, pokud ještě nenastal vklad vlastnického práva. 

R 44/2OOO - II : Je taxativní výčet ustanovení, na jejiž základě má dojít k zapsání do 

katastru a jež katastrální úřad zkoumá. Zda je právní úkon platný, díky němuž bylo 

zapsáno do katastru právo subjektu posuzovaného právního úkonu, se katastrální 

orgán nezabývá. 

R 44/2OOO - V : Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, jenž se zabývá převodem 

vlastnictví k nemovitosti, přestává existovat právní titul, díky němuž získal účastník 

smlouvy vlastnické právo a nastává stav před smlouvou. Zápis vlastnického práva, jenž 

bude následovat, do katastru disponuje jen s deklaratorními účinky a dělá se 

záznamem (§7(1) zákona č. 265/92 Sb.) 

R 3/O6 : U smlouvy, zabývající se převodem vlastnického práva k nemovitosti, k jejiž 

uzavření došlo až po začátku řízení o vzniku soudcovského zástavního práva k této 

nemovitosti, nevzniká odůvodnění k vyloučení této nemovitosti z výkonu rozhodnutí v 

duchu ustanovení §267(1) o.s.ř. 

R 57/O7 : Pokud kupující podal žádost na vkladení vlastnického práva do katastru až po 

zahájení konkursu na vlastnictví prodávajícího, nebude zde důvod, jenž by 

katastrálnímu orgánu bránil v pokračování řízení. V řízení prodávajícího nahradí 

správce konkursní podstaty (§14 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/91Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) 

ústavního soudu: 
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Nál. 1O1, sv. 12 : Současný stav všech zápisů v katastru nemovitostí nemusí přesně 

korespondovat s reálným stavem právních vztahů, zaregistrování smluv, ani zapsání do 

seznamu nemovitostí, ani (v dnešním čase) vkládání vlastnického práva do katastru 

nemovitostí není schopné napravit sto procentní neplatnost právního úkonu a z tohoto 

důvodu není schopné přivést ke vzniku právních vztahů 

Nál. 86, sv.18 : Pokud je smlouva bez chyb, pak je i účinná bez zřetele na to, že 

samotné vlastnictví se získává až intabulací, tj. vkladem do katastru. 

Nejvyššího správního soudu : 

Při prodeji obecního bytu se používají nástroje soukromoprávní úpravy a z těchto 

důvodů se nemůže považovat za poměr veřejnoprávní. Proto správní soudnictví 

nechrání sibjektivní právo subjektů v takových vztazích, protože není zařazeno do 

množiny subjektivních veřejných práv podle chápání §2 s.ř.s., naopak je v množině 

subjektivních soukromých práv, o kterých je dle §7 o.s.ř. rozhodováno soudy v 

občanském soudním řízení. 
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3 Nemovitosti	podle	občanského	zákoníku	č.	89/2012	
Podle §498 jsou považovány za nemovité věci: 

a) pozemky 

b) podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

c) věcná práva k nemovitým věcem uvedených v písmenu a) a b) 

d) práva, která za nemovité věci prohlásí zákon 

e) věc, která podle ustanovení jiného zákona není součástí pozemku, pokud ji není 

možné přenést z místa na místo bez porušení její podstaty 

f) jiná(zvláštní) součást objektivní reality, kterou za nemovitou věc označí zákon 

Za movité věci jsou považovány v protikladu všechny jiné věci v právním smyslu, ať už s 

hmotnou podstatou nebo nehmotnou (§492 ods. 2) 

Nemovité věci 

A) pozemky. Pozemek je konkretizovaný výseč planetárního povrchu. Z pohledu práva 

je irelevantní, zda je povrch pokryt vodou, zastaven či holý. Občanské zákoníky 

standardně   výraz ,,pozemek'' užívají (také občanský zákoník z r. 2012 není výjimkou), 

avšak v zásadě jej nedefinují. Zpravidla několik právních předpisů vymezuje pojem 

pozemek. Například zákon upravující evidenci pozemků či zákon, jenž se zaobírá 

využíváním pozemků a stavbám na nich ( v ČR se jedná o katastrální předpisy). 

B) Podzemní stavby, které mají samostatné účelové určení. V této kategorii se nachází 

např. pražské metro (ale i jiná podzemní železnice),sklepy určené na víno i ostatní 

stavby pod povrchem, za předpokladu, že jejich využití je opravdu nezávislé. Horní 

zákon č. 44/1988 Sb se zabývá úpravou speciálních režimů důlních děl i důlních staveb 

nacházející se pod povrchem. Stavební zákon vymezuje pro potřeby veřejného práva 

stavbu v §2 odst.3. Tento předpis ustanovuje, že za stavbu se pokládá, každá stavební 

jednotka, jenž vznikla stavební či montážní technologickou zásadou, bez ohledu na 

technickou úpravu, využívané stavební produkty, materiály, konstrukce, účely i obdobý 
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existence. Stavbou je považován taktéž výrobek splňující funkci stavby. Stavba, jenž je 

postavena pro reklamní účely, je stavbou pro reklamu. Je třeba zdůraznit, že definice 

pojmu ,,stavba'' ve veřejném právu není možné používat v soukromém právu. 

Veřejnoprávní předpisy pojímají stavbu dynamicky, to znamená jako úkony vedoucí k 

realizaci stavebního díla (tj. stavění) 

C) Věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým 

určením. U věcných práv bych chtěl odkázat na §979 a násl. Jedná se pouze o takových 

věcných právech, které se zaměřují na nemovité věci zapsané sub. A), tj. k pozemkům a 

stavbám v podzemí, jenž mají samostatné účelové určení. Tyto práva jsou považovány 

za nehmotnou věc. 

D) Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Za příklad může sloužit právo,jenž se 

díky právu stavby realizuje, přesněji řečeno byla již dostavěna, se pak stává 

příslušenstvím práva stavby. 

E) Věci, které podle ustanovení předpisů, jiných než občanský zákoník, nejsou součástí 

pozemku, pokud je není možné přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty. 

Jedná se o věci, jenž za podmínek určených jiným zákonem tento jiný právní předpis 

dodává znaky nemovité věci. Jedná se standardně o speciální veřejnoprávní zákon 

např. vodní z. (č.254/2001 Sb.), z. o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.). Tyto 

nemovitosti se registrují do zvláštní majetkové registrace, ne do katastru nemovitostí. 

F) Jiná (zvláštní) součást objektivní reality, kterou za nemovitou věc označí zákon. Za 

tento zákon je považován jak občanský zákoník, tak i jiné zákony. Jedná se především o 

jednotku podle §1159, jenž je také nemovitou věcí. Chtěl bych podtrhnout, že 

zákonodárce neformuluje ,,považuje se za'', nepoužívá se tedy fikce. Je stanoveno, že 

jednotka je nemovitou věcí(jedná se o právní pravidlo). jednotky jsou speciálními 

soubory majetkových práv : Jediného vlastnického práva ke skutečně oddělenému 

úseku domu a podílového vlastnického práva k části domu, jenž je užíván společně a 

tyto práva jsou vzájemně vůči sobě pevně propojena. 
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Nový občanský zákoník používá zásadu superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), 

to znamená, že stavba, jenž je se zemí spojena pevným základem je součástí pozemku 

na němž byla zřízena. jsou tu ovšem, ale výjimky. Pokud stavba, která je se zemí 

spojena pevným základem, jenž nebyla součástí pozemku na základě občanského 

zákoníku z r. 1964 a poté byla ke dni 1. ledna 2014 ( to znamená v den nabytí účinnosti 

obč. zák. č. 89/2O12Sb.) vlastněna odlišnými osobami (jedna osoba vlastnila 

nemovitost spojenou se zemí pevným základem a druhá osoba vlastnila pozemek pod 

ní), se nestala součástí pozemku a je nemovitou věcí. Avšak za podmínky, že by vlastník 

pozemku i na něm postavené budovy byla jedna a tatáž osoba, tak by se stavba stala 

součástí pozemku. Toto pravidlo se aplikuje i v případě spoluvlatnictví, ale pouze za 

předpokladu, že všichni spoluvlastníci budovy, by byly taktéž i spoluvlastníky pozemku 

(§3055 odst. 1). 

Tato zásada se uplatní i pro stavbu, jenž má být postavena na pozemku jiného majitele 

na podkladě věcného práva, které vzniklo před nabytím účinnosti tohoto zákona anebo 

na podkladě smlouvy, jenž byla uzavřena před účinností tohoto zákona §3055 odst.2) 

Při nakládání s nemovitými věcmi se uplatňují speciální zásady, jenž mají být základem 

právní jistoty. většinou se nemovité věci zapisují do nějakého rejstříku, registru anebo 

evidence (např. katastr nemovitostí), a které jsou přístupné pro veřejnost. U těchto 

registrů se uplatňuje zásada materiální publicity. Zásada právní jistoty se projevuje i v 

úpravě právního konání, pokud se zabývá nemovitou věcí, při těchto konání je nutná 

písemná forma (§56O odst.2). 

     V právu je velmi důležité rozdělení věcí do skupiny movitých a nemovitých věcí. Při 

dělení nemovitých a movitých věcí bylo zdůrazněno znakové vymezení nemovitých věcí 

(§498). 

     Vymezení nemovité věci se ve srovnání s občanským zák. z r. 1964 mění dvojím 

způsobem. Za prvé se vymezení nemovité věci rozšířilo dokonce i na určitá práva (např. 

nemovitou věcí je prohlášeno právo stavby). Za druhé se opuští po více než 60 letech 

zásadu superficies non solo cedit (to znamená, že povrch neustupuje půdě) a vrací se 
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zásada superficies solo cedit (stavba, pokud to není jen stavba dočasná, se stává 

součástí pozemku). 

      V případě podzemních staveb se jedná jak o samostatné stavby se speciálním 

(autonomním) ekonomickým určením (např. podzemní dráha), jenž se prohlašují za 

samostatné nemovité věci, tak podzemní stavby postavené jakožto součást jednoho 

pozemku, které jsou celé jeho podmnožinou i když přesahují pod jiný pozemek. Z 

podzemních staveb zákoník vynechává úpravu zvláštního právního řešení pro důlní 

výtvory a důlní stavby pod zemí a to proto, že z pohledu soukromoprávního je 

dostačující i zde obecné vymezení, ale i vzhledem ke speciální úpravě v horním zákoně 

(zák. č. 44/1988 Sb.), jehož úpravu i když částečně zastaralou, není možné z důvodu 

jeho veřejnoprávního postavení pozměňovat úpravou soukromého práva. 

     Zejména pak se zákoník nezabývá ani řešením tzv. starých důlních prací, to znamená 

pustých důlních děl působících jako ,,bez vlastníka'', protože i zde v soukromoprávní 

úpravě je dostatečný §5O6 občan. zák. Horní zákon se zabývá odstraňováním 

nevyužívaných důlních děl i škodou vzniklou z jejich činnosti. Občanský zákoník se 

otázkou staveb na stavbách nezabývá zvláštními úpravami a nesnaží se v tomto ohledu 

zakládat kazuistickou úpravu pro ně speciální právní úpravu. Předpokládá, že zcela 

stačí obecné řešení s prolínáním s ostatními právními úpravami (nejčastěji 

spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena) 

     Občanský zákoník nezasahuje do zvláštních úprav ve speciálních normách. Za 

podmínky, že tyto zákony deklarují, že jisté objekty jsou nemovité věci (např. letiště, 

pozemní komunikace), uplatňuje se jejich konstatování i nyní. Taktéž u vodovodů a 

kanalizací se nic nezměnilo ve srovnání s předcházející úpravou. Právo je posuzuje jako 

nemovité věci, jenž se evidují do majetkové registrace na základě zákona o 

vodovodech a kanalizacích a ne v katastru nemovitostí. 
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4 Převod	vlastnického	práva	k	nemovité	věci	
§ 1105 

     ,,Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, 

nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu''. 

     V Evropě se uplatňují dvě zásady zabývající se převodem vlastnického práva k 

nemovité věci, nad nimiž uvažoval také český zákonodárce při debatách při sestavování 

nového občanského zákoníku. Jedna množina právních úprav jsou státy, ve kterých k 

získání vlastnického práva k nemovité věci nastává už pouhou účinností smlouvy ( k 

porovnání obecné pravidlo § 1099). Registrace ve veřejné evidenci tudíž nepůsobí 

konstitutivními účinky, přesněji řečeno není nutná při převodech vlastnického práva. V 

mnohých státech se však získává plná ochrana vlastnického práva k nemovité věci až 

vkladem do veřejného registru, díky tomu je zachována materiální publicita tohoto 

vkladu. Do těchto států je zařazena např. Francie, Španělsko a Velká Británie. 

     Druhou množinou právních úprav řadíme ty, jenž žádají vedlě platné a účinné 

obligační smlouvy dále použití modu, kterýž to obsahuje konstitutivní účinky, to 

znamená vkladem do veřejného registru dochází k získání vlastnického práva k 

nemovité věci (používá se výraz intabulační princip). Státy používající intabulační 

zásadu jsou např. Rakousko, Německo a Švýcarsko. Jsou státy např. Itálie v niž jsou 

regiony, které mají odlišný princip než v jiných regionech. Proto se v Itálii uplatňuje 

zásada konsenzuální až na některé výjimky jako např. Trento, Bolzano, Trieste) ve 

kterých se uplatňuje zásada intabulační, jenž vznikla z organizace rakouského katastru. 

     Občanský zákoník definuje nemovitosti jako pozemky, podpovrchové stavby s 

nezávislým účelovým určením, taktéž i věcná práva k nim, ale i práva, jenž jsou 

zákonem prohlášeny za nemovitost (např. právo stavby). Pokud je určeno speciálním 

zákonem, že konkrétní věc není součástí pozemku a pokud není možné tuto věc odvést 

na jiné místo, aniž by se poškodila její podstata, pak je také tato věc nemovitá (§498). 

Pokud se zapisují tyto nemovitosti do veřejného registru, dochází k převodu 

vlastnického práva až zápisem do tohoto registru. 
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     V občanském zákoníku se zachovala kontinuita s občanským zákoníkem z r. 1964, 

protože se zachovala intabulační zásada, když osoba nabývá vlastnické právo k 

nemovité věci. V důvodové zprávě se argumentuje, že intabulační zásada byla 

zachována proto, že rozhovory zabývající se převodem vlastnického práva k 

nemovitostem neměli jednotné závěry. 

     Převody, zabývající se vlastnickým právem v občanském zákoníku, jsou převody 

kauzalními, to znamená, že předpokládají platné i účinné obligační smlouvy. Pokud by 

nastal zápis do veřejného registru, ale současně by byla převodní smlouva neplatná, 

nemohlo by dojít k tomu, že nabyvatel získal vlastnické právo.  

 

     Předností intabulační zásady je zveřejnění vlastnického práva k nemovitým věcem a 

jednotná chvíle získání vlastnického práva a jeho působení vůči třetím osobám. Praxe 

také poukázala na jisté nedostatky intabulační zásady. Jedním z nich je, že v České 

republice není svěřen zápis do katastru soudu, ale pouze správnímu orgánu, jenž 

disponuje pouze se sníženou možností přezkoumání platnosti smlouvy, na jejiž 

podkladě se provedl samotný zápis, může tedy dojít k situaci, že katastrální úřad zapíše 

vklad i na základě neplatné smlouvy 

     Další nevýhodou intabulační zásady je také to, že časová lhůta od podepsání 

smlouvy do získání vlastnického práva zápisem v katastru nemovitostí, může být 

relativně dlouhá. Právnická obec se rozdělila na dva tábory. Část toužila změnit 

stávající systém a to je například vytvořením konsenzuální zásady převodu vlastnického 

práva týkající se nemovitostí nebo znovuvytvořením knihovních soudů i pozemkových 

knih (např. Eliáš, 2004), jiní se domnívali, že intabulační zásada nemá žádné zásadní 

nevýhody (např. Remunda, 2004).  

     Paragraf 1105 je kogentní, to znamená, že není dovoleno se od tohoto ustanovení 

jakýmkoliv způsobem odchylovat s účinky proti třetím osobám smlouvou účastníků a 

vyjednání si např. tohoto, že k převedení vlastnického práva nastane již samotnou 

účinností smlouvy. Není zcela jasné, jak se bude řešit v okolnosti ujednání výhrady 



26 
 

vlastnického práva s přihlédnutím ke skutečnosti, že je dovolené ujednat výhradu 

vlastnického práva i při prodeji nemovitostí a s přihlédnutím k faktu, že katastrální 

zákon umožňuje zápis výhrady vlastnického práva. Konstitutivním působením 

disponuje pouze jen registrace vlastnického práva k nemovité věci vkladem, ne však 

proplacení nákupní ceny, ale třetí subjekty se nemohou dovolávat argumentem, že se 

nedozvěděli o výhradě vlastnického práva, pokud byla zaevidována do katastru 

nemovitostí (§980 odst. 1) 
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5 Obligační	smlouva	-	titul	
     Intabulační zásada při převodech vlastnického práva k nemovitým věcem je v 

českém právu založena na principu kauzálním, musí existovat předpoklad převodu 

vlastnického práva, to znamená nejen platná, ale i účinná obligační smlouva. Pokud by 

nastala situace, že by obligační smlouva nebyla platná anebo účinná, k převedení 

vlastnického práva by nemohlo dojít. Ovšem za předpokladu, že by nabyvatel byl v 

dobré víře, pak by mohla nastat situace, že by mohl za podmínky výjimečného vydržení 

získat vlastnické právo. 

     Obligační smlouva je považována za právní jednání, z toho důvodu je povinna 

bezpodmínečně splniť nároky na kladenou smlouvu (§545 a násl.). Písemná forma 

obligační smlouvy je nutná (§560) a mezi její povinnosti patří hlavně přesně vymezit 

nemovitou věc, jenž bude převedena. Pokud by nebylo možné málo určitou smlouvu 

nahradit výkladem, smlouva by vůbec nevznikla (§553 odst. 1). Pokud jsou nemovité 

věci evidovány ve veřejném seznamu, pak musí dojít k jejich individualizaci napsáním 

obce, parcelního čísla a katastrálního území, kde se nemovitosti nacházejí [NS 22 Cdo 

1236/2001 (C 837)]. V protikladu velikost pozemku není nutný údaj pro konkretizaci 

nemovité věci [ NS 30 Cdo 2552/2006 (C5369)]. Pokud se převádí nemovitost (budova), 

jenž se nestala k 1.1. 2014 součástí pozemku, pak je nezbytné ji ve smlouvě 

konkretizovat, obzvláště číslem popisným anebo číslem evidenčním i označením 

pozemku, na němž se rozkládá budova. 

     Soudy v občanských soudních procesech mohou posuzovat platnost smluv, 

zabývající se převody nemovitostí, které byly předtím přezkoumány katastrálním 

úřadem a jenž rozhodl o povolení vkladu [NS 30 Cdo 2237/2004 (C 3505)]. Je to z 

důvodu, že katastrální úřad má omezené pravomoci v přezkoumávání vkladové listiny. 

Pokud došlo k zaevidování vlastnického práva do katastru, za podmínky, že obligační 

smlouva nebyla platná, převod vlastnického práva nenastal, ale v případě, že by třetí 

osoby byli v dobré víře, pak můžou při splnění náležitostí určených v §984 získat od 

katastrálně oprávněného vlastnické právo. Tomu jenž vlastnil nemovitost původně 

zůstaly možnosti k odstranění rozdílu mezi stavem faktickým a právním (§ 985 a 986). 
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5.1 Vklad do katastru nemovitostí - modus 
     Získání vlastnického práva se uskuteční až přistoupením modu - zápisem do 

veřejného registru, jenž se nazývá konkrétně u nemovitých věcí katastr nemovitostí. 

Zapsání do katastru nemovitostí se uskutečňuje vkladem, jenž disponuje 

konstitutivními účinky (§6 s odkazem na §11 odst. 1 písm. a) kat. Z.). Účinnost zápisu 

do katastru nemovitostí nastává v den doručení žádosti o zápis konkrétnímu 

katastrálnímu orgánu, to znamená, že má účinky ex tunc (§10 Kat. Z). Po uzavření 

smlouvy vzniká kupující osobě obligační nárok na převod vlastnického práva k 

nemovitosti a prodávající osobě obligační nárok na proplacení kupní ceny na niž se 

dohodly (US IV. US 201/96), jenž je vymahatelný žalobou u soudu. Katastrální zákon 

vymezuje účastníky řízení o povolení vkladu takto: Jsou to osoby s právy, které vznikají, 

mění se, rozšiřují se nebo se omezují, zanikají (§13). Právo podání návrhu na vklad 

vlastnického práva k nemovité věci mají všichni účastníci o povolení vkladu. 

     Při převodech vlastnických práv k nemovité věci není nutná tradice, vlastnictví se 

získává na podkladě dvoufázové (komplexní) právní skutečnosti - smlouvy a 

následujícího zápisu práva do katastru. Lhůta k podání návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru není časově ohraničená od uzavření smlouvy (US IV. US 201/96). 

Soudy nemohou katastrálním úřadům přikázat, aby provedli vklad do katastru 

nemovitostí (NS 22 Cdo 2688/99). 

5.2 Převod nemovité věci v kontextu zásady superficies solo cedit 
     Protože nový občanský zákoník určil, že stavba je součástí pozemku, může se objevit 

při převodech nemovité věci několik možností. 

     A) U staveb postavených po 1.1. 2014, jenž jsou součástí pozemku, se při převádění 

vlastnického práva používá zásada, že s převodem pozemku se současně převede i 

nadzemní stavba na něm postavená (Výjimkou je stavba dočasná v §506 odst. 1, stroje 

nebo jiné připevněné zařízení při splnění podmínek podle §508 nebo státní výjimky 

určené zákonem). Ve smlouvách je tudíž dovoleno označit jen pozemek. Převádět 

samotnou stavbu již není možné. Toto pravidlo se uplatňuje také pro stavby, jenž se 

staly od 1.1. 2014 na základě zákona součástí pozemku (§ 3054). 
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     B) Stavby, které byly postaveny na cizím pozemku se dnem nabytí účinnosti 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., nestaly součástí pozemku (§ 3055 odst. 1), 

zůstaly zcela samostatnými věcmi, z toho důvodu je dovoleno, je zcela samostatně 

převádět. Avšak platí zde zákonné předkupní právo - §3056, to znamená, že majitel 

stavby i majitel pozemku, na němž je stavba postavena, mají povinnost ji nejprve 

nabídnout k zakoupení druhému subjektu a teprve poté třetím osobám. Toto pravidlo 

se uplatní i v případě, že stavba je spoluvlastněna více osobami a některé osoby jsou 

taktéž majiteli pozemku, na kterém stavba stojí. Tato zásada se uplatní i na stavby 

postavené na cizích pozemcích po 1.1. 2014, ale pouze za předpokladu, pokud právo 

stavět vzniklé jako věcné právo existovalo před tímto datem. 

     C) Po 1. lednu 2014 je povoleno založit ve smyslu samostatné nemovité věci i právo 

stavby. Stavba samotná se stává podmnožinou samotného práva stavby. Je tedy 

povoleno samostatně disponovat nejen s pozemkem, ale i s právem stavby, avšak se 

samotnou stavbou ne. 

     Za předpokladu, že z katastru nemovitostí jednoznačně vyplývá, že na pozemku stojí 

stavba, jenž není samostatnou věcí, avšak je pouhá součást pozemku, nemůže se 

nabyvatel dovolávat toho, že nebyl obeznámen, že stavba tvoří s pozemkem jednu 

součást nemovitosti. Pokud by nastala situace, že by nabyvatel byl v dobré víře, že 

stavba je součástí pozemku (může se jednat například o stavby, které nejsou 

registrované v katastru nemovitostí), stane se, že tato stavba bude součást pozemku a 

tím pádem ji nabyvatel získal spolu s pozemkem (§ 3058 odst. 2). Původnímu 

vlastníkovi stavby vzniká právo domáhat se náhrady vůči zciziteli. 

5.3 Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitostí 
     V praxi byly vedeny spory zabývající se otázkou: Působí odstoupení od smlouvy jen 

inter partes (mezi stranami smlouvy) nebo naopak je schopno vyvolávat i účinky erga 

omnes (vůči všem). Nejvyšší soud razil teorii, že při odstoupení od smlouvy, zabývající 

se převodem vlastnictví k nemovitosti, zanikne právní titul, na jehož podkladě získal 

nabyvatel vlastnické právo, a tímto se znovuobnovuje stav před smlouvou a to i za 

předpokladu, že nabyvatel stačil převést nemovitost na další osobu ještě předtím než 
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nastalo odstoupení od smlouvy [ NS Cpjn 201/2005 (Rc 40/2006)]. Avšak Ústavní soud 

dospěl k odlišnému názoru a to, že při odstoupení od smlouvy dochází pouze ke 

zrušení účinků inter partes a pokud by nastala situace, že nabyvatel stačil převést 

vlastnické právo k nemovitosti na jinou (třetí) osobu dříve, než došlo k odstoupení od 

smlouvy, nemůže dojít k situaci, že by třetí osoba i její vlastnické právo byly omezeny 

odstoupením od smlouvy (US PL. US 78/06). 

     Podobně se bude postupovat dle názoru Ústavního soudu i v případě, že by se 

nabývací titul zrušil jiným způsobem než odstoupením od smlouvy, příklad : Smlouva 

byla prohlášena za absolutně neplatnou. Nejvyšší soud se s tímto názorem znovu 

rozcházel a v rozhodnutí velkého senátu 31 Odo 1424/2006 konstatoval, že pro něj 

bude směrodatný jen nález pléna Ústavního soudu PL.US 78/06 , jenž deklaroval, že je 

možné nabýt v dobré víře od neoprávněného jen v případech odstoupení od smlouvy. 

Naproti tomu Ústavní soud nálezem II. US 165/11 dospěl k rozhodnutí, že je nutná 

ochrana dobré víry nabyvatelů, jenž nemůžou být poškozovány v důsledku neplatnosti 

smlouvy, která byla uzavřena mezi jejich právními předchůdci. Podtrhl, že každá osoba 

má právo se spoléhat na skutkový stav jenž vyplývá z veřejné, státně vedené evidence. 

Pokud má nabyvatel dobrou víru pak je třeba ji chránit a to dokonce i kdyby působila v 

neprospěch vlastnického práva původního vlastníka. Avšak Nejvyšší soud stále hájí 

postoj, že nemůže aplikovat názory Ústavního soudu, jenž se týkají absolutní 

neplatnosti smlouvy při převodech vlastnického práva (NS 30 Cdo 2010/2011). Opačné 

stanovisko by dle Nejvyššího soudu vedlo v českém právním řádu k obsoletnímu 

institutu vydržení. 

     Autoři občanského zákoníku se rozhodli následovat výklad Ústavního soudu a to tak, 

že byla zavedena zásada materiální publicity při získání věcí, jenž jsou zapsané ve 

veřejných registrech a tímto chrání osoby, které jednají v dobré víře v zápis ve 

veřejném registru. Původní vlastníci mají právo žádat o odstranění rozporu mezi 

faktickým a právním stavem pomocí tzv. poznámky spornosti. 
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5.4 Nemovitosti, které nejsou evidovány ve veřejném seznamu 
     V katastrálním zákoně v § 3 odst. 1 písm. c) je konstatováno, že nejsou evidovány 

drobné stavby v katastru. Také v tomto případě je nutná písemná smlouva při 

převodech, avšak k přechodu vlastnictví dochází již samotnou účinností smlouvy, jenž 

začíná, pokud nebylo ujednáno něco jiného, samotným uzavřením smlouvy. Účastníci 

se můžou např. dohodnout, že účinnost smlouvy v pasáži zabývající se drobnými 

stavbami nastane až v den vkladu vlastnictví k souběžně převáděné hlavní stavbě. 

5.5 Judikatura k zákoníku č.89/2012 
     NS 30 Cdo 4314/2011 - Smlouva zabývající se převodem nemovitostí (např. kupní 

smlouva) sama o sobě nemůže způsobit převod, protože se jedná jen o právní důvod 

jeho převodu. Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti, je právní způsob 

získání vlastnického práva až samotným vkladem (tzv. intabulací) vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. Je tedy zcela bezpodmínečně nutné odlišovat účinky smluv, které 

jsou závazkově právní a účinky smluv, jenž jsou věcně právní. 

     NS 30 Cdo 3991/2010 I- Získání vlastnického práva k nemovitým věcem, které jsou 

registrované v katastru nemovitostí se děje dvoufázovým způsobem. Základní 

předpoklad je uzavření závazkově právního vztahu (např. uzavření kupní smlouvy, jejiž 

obsahem je převod za úplatu k určitým nemovitostem), který má účinky inter partes. 

Druhou fází je vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, čímž se dovršují věcně 

právní účinky erga omnes. 

     NS 30 Cdo 3991/2010 II - Vklad do katastru je možný jen na podkladě 

pravomocného rozhodnutí konkrétního katastrálního úřadu. Rozhodnutí na základě 

něhož se vklad povoluje, lze provádět zápisem do spisu. Proti rozhodnutí, jímž se 

opravňuje vklad, není možné podávat žádný opravný prostředek a dokonce i žaloba ve 

správním soudnictví je nepřípustná. Za vklad je považován až samotný zápis do 

katastrálních operátů. Právní účinek vkladu vzniká až na podkladě pravomocného 

rozhodnutí, který se povoluje k datu, kdy došel návrh katastrálnímu úřadu. 
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     NS 29 Cdo 5294/2009 - Pokud nebyl žádný právní důvod k získání vlastnického 

práva, potom ani vklad do katastru, jenž byl proveden na jeho podkladě, nemůže mít 

žádné právní účinky v rámci právních poměrů účastníků smlouvy. 

     NS 31 Cdo 832/2008 - Nemovitosti, jenž splňují definici příslušenství věci v §121 

odst. 1 Obč. Z. 1964, vytvářejí se, pozměňují se anebo zanikají práva konstatovaná v §1 

odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. - vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající 

věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva k nemovitostem 

evidovaným v katastru nemovitostí - datem vkladu v katastru nemovitostí 

     NS 22 Cdo 1404/2001 (C 1941) : Právní působení vkladu se vytváří na podkladě 

pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k datu doručení návrhu na vklad 

příslušnému katastrálnímu úřadu. 

     US IV. US 201/96 : Je zcela časově neohraničené podávání návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru, protože ani běh času nemá pravomoc ovlivnit na 

vázanosti účastníků dohody projevu jejich vůle. Při uzavření smlouvy vznikají kupující 

osobě obligační nároky na převod vlastnického práva k nemovitostem a prodávající 

osobě taktéž obligační nárok na proplacení kupní ceny, jenž je dohodnuta. Pokud 

zaplatila kupující osoba prodávající kupní cenu, vykonaly tím závazkovou povinnost, 

vyplývající z uzavřené smlouvy. Je lhostejné v jaké fázi se vyskytuje věcněprávní aspekt 

věci, protože v tomto případě se nejedná o závazky ze synallagmatické smlouvy, pro 

které je typické oboustranná vázanost plnění. 

     NS 30 Cdo 1485/2008 I :  Pokud byla předmětem převodního řízení nemovitost, jenž 

se dosud nezapsala do katastru nemovitostí i když splňovala podmínky pro její zapsání 

do registru nemovitostí podle pravidel katastrálního zákona, nebylo možné k ní získat 

vlastnické právo (pouze) datem, kdy smlouva nabyla účinnosti, to znamená v režimu, 

jenž občanský zákoník upravil pro získávání nemovitostí, které se nezapisují do 

katastru, ale pouze následkem zanesení vkladu vlastnického práva. 

     NS 30 Cdo 1485/2008 II : Nastala-li situace, že převáděná nemovitost nebyla v 

dohodnuté smlouvě identifikována podle požadavků katastrálního zákona, nemusí tato 
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skutečnost automaticky znamenat chybu v označení předmětu právního úkonu, jenž 

vytváří jeho neplatnost. U chyb v identifikaci předmětu právního úkonu je nutné 

bedlivě odlišovat, zda chyby mají za následek vadu, jenž směřuje k neurčitosti anebo k 

nesrozumitelnosti právního úkonu nebo ne. Nejedná se o tzv. podstatnou chybu, která 

jde na úkor platnosti právního úkonu, pokud by správná identifikace předmětu 

učiněného právního jednání byla seznatelná i podle jiných znaků (možno i 

objasňováním skutkové okolnosti, za které došlo k vykonání právního úkonu a přitom 

nedošlo k odchýlení od toho, co se vyjádřilo navenek v písemné podobě. 

     NS 30 Cdo 4817/2008 : Základní podmínkou, aby byl povolen vklad jenž upravuje 

vlastnické právo k nemovitosti do katastru nemovitosti katastrálním úřadem je to, aby 

došlo k uzavření kupní smlouvy ještě předtím, než došlo k podání návrhu na vklad 

podle této smlouvy. 

     NS 30 Cdo 2552/2006 (C 5369) : Velikost pozemku není sto procentně věrohodným 

zápisem evidence nemovitostí, resp. katastru nemovitostí. Proto se nelze spoléhat na 

to, že při převodech se převádí jen to, co je v momentě převodu registrováno (jako 

velikost parcely) v evidenci (přesněji řečeno v katastru) nemovitostí. Pokud došlo k 

evidenci chybného čísla o velikosti pozemku v katastru nemovitostí důsledkem chyby v 

psaní ve smlouvě o převodu nemovitosti, potom není možné, při dalším převodu 

nemovitosti, se opírat pouze o tento údaj, nýbrž i o předchozí nabývací tituly. 

     NS 30 Cdo 1756/2004 (C3789) : Smlouva, jenž se zabývá převodem určitého zlomku 

pozemkové parcely, k jehož separaci stavební úřad při řešení územního řízení nevydal 

kladné stanovisko, není platná. 

     NS 22 Cdo 1236/2001 (C 837) : Konkretizace nemovitostí přo písemných právních 

úkonech musí obsahovat u nemovitostí, jenž jsou vedeny na katastru nemovitostí 

(přesněji řečeno v minulosti v evidenci nemovitostí, napsáním obce, parcelního čísla i 

katastrálního území, ve kterém se nemovitosti nachází). Budovy, jenž se 

nezaregistrovaly do bývalé evidence nemovitostí, se musely natolik přesně 

konkretizovat, že i třetím osobám muselo být bez pochyby jasné, o jakou budovu se 

jedná. 
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     Rc 17/2000 - U smlouvy, která se zabývá převodem nemovitosti, nedochází k 

neplatnosti jen z toho důvodu, že převodce před tím převedl tu samou nemovitost na 

jinou osobu, pokud nenastal vklad vlastnického práva pro tuto osobu. 

     NS 26 Cdo 132/2012 - I za stavu, kdy prodávající získal vlastnictví k předmětnému 

bytu až datem 30. 12. 2008, je právem povoleno, že směl uzavřít kupní smlouvu s 

kupujícím už o den dříve to jest 29.12. 2008, protože návrh na intabulaci vlastnického 

práva z popsané smlouvy pro kupujícího byl předložen až dne 31.12 2008, to jest v 

době kdy prodávající byl již vlastníkem uvedeného bytu, protože princip kupní smlouvy 

je takový, aby prodávající získal pro kupujícího předmět koupě, to znamená umožnil 

mu ho nabýt. 

     NS 30 Cdo 3991/2010 : IV - Získávání vlastnického práva smluvní formou k 

nemovitosti, jenž je registrovaná v katastru nemovitostí nastává na podkladě tzv. 

složené (komplexní) právní skutečnosti. To znamená smlouvou, jenž se zabývá 

převodem vlastnického práva a dále jejím vkladem do katastru nemovitostí. Až 

vkladem do katastru nastává dovršení právní skutečnosti čili až se uskuteční všechny 

její složky. Ani zásada působící zpětný účinek vkladu do katastru nemovitosti, nemůže 

změnit fakt, že právní skutečnost, jenž způsobila samotné převedení vlastnického 

práva k nemovitosti, nastala až samotným zápisem vkladu do katastru. Zpětné 

působení vkladu nastává pouze na podkladě pravomocného rozhodnutí o jeho 

povolení. (To znamená jen v případě, že byla žádost na vklad katastrálním úřadem 

kladně vyřízena. Do doby, než je o žádosti na vklad pravomocně rozhodnuto a také než 

se provede zapsání do katastrálních operátů, nemůže nastat ani zpětné působení 

zápisu vlastnického práva k datu, kdy došla katastrálnímu ú)řadu žádost o vklad. 
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6 Vícečetné	převody		
  § 1100 (2) 

     ,,Převede-li strana vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu postupně 

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

právo bylo do veřejného seznamu zapsáno jako první, a to i v případě, že její právo 

vzniklo později''. 

     Toto ustanovení v českém soukromém právu velmi chybělo a standartní judikatura 

řešila tyto problematické okruhy otázek pouze parciálně. Z tohoto důvodu se rozhodlo 

ustanovit, že bude navazovat na konstantní řešení judikatury a to i na navržené zásady 

o veřejných rejstřících práv k věcem. Zákonodárce zejména upřednostňuje ochranu 

dobré víry nabyvatele a zakazuje se stav, kdy by bylo možné získat vlastnické právo ve 

zlé víře. 

     Chtěl bych zdůraznit, že §1100 řeší situace, ve kterých vlastní dvě nebo i více osob 

právní titul, díky němuž dochází k převodu vlastnického práva. Tento paragraf se 

nepoužije na případy, pokud by právní titul vznikl na základě rozhodnutí státního 

orgánu anebo zákona. Podmínkou použití tohoto paragrafu je, že všechny smlouvy (to 

jest dvě a více) jsou platné i účinné. 

Vícečetný převod téže věci zapsané ve veřejném seznamu 

     Úprava zabývající se vícečetným převodem jedné věci registrované ve veřejném 

seznamu je následkem zásady přednosti zápisu ve veřejném seznamu.                                                            

     V minulosti se v soudní praxi čas od času objevily kauzy dvojího (či vícečetného) 

prodeje jedné nemovitosti. Podstata spočívala na tom, že vlastník převedl nemovitost, 

ale ještě před zápisem práva do katastru nemovitostí ji opět prodá třetí jiné osobě. U 

smlouvy, která se zabývá převodem nemovitosti, nedochází k neplatnosti jen z toho 

důvodu, že převodce před tím převedl tu samou nemovitost na jinou osobu, pokud 

nenastal vklad vlastnického práva pro tuto osobu. (Rc 17/2000) pokud nastane situace, 

že byla jedna a ta samá nemovitost převedena dvakrát, potom se stane jejím 
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vlastníkem ta osoba, která jako první doručila žádost na vklad vlastnického práva na 

katastrální úřad. Té osobě, která byla dvojím zcizením poškozena, zbyde nárok na 

kompenzaci vzniklé škody dle obecných úprav o odpovědnosti za škodu. 

     Chtěl bych podotknout, že v případě kdy zákon mluví o vkladu do veřejného 

seznamu,  myslí se tím při zápisu do katastru nemovitostí jeho účinky, jenž  vznikají k 

datu, kdy doputovala katastrálnímu úřadu žádost na vklad vlastnického práva. Při 

posuzování, který z vícero nabyvatelů se stal vlastníkem, je rozhodné datum, kdy byl 

doručen návrh na zápis správnému katastrálnímu úřadu (§10 KatZ). Okamžikem kdy je 

vlastnické právo k nemovitostem zaregistrováno v katastru nemovitostí, nabývá 

zapsaná osoba vlastnické právo a všechny ostatní subjekty se mohou na tento stav 

spolehnout. 

     Konstantní judikatura se shodla na tom, že může nastat situace, že smlouva 

zabývající se převodem nemovitosti, díky níž došlo k převedení nemovitosti, i když tu 

samou nemovitost již dříve převodce převedl na jinou osobu, bude shledána neplatnou 

s odůvodněním, že je v rozporu s dobrými mravy i za situace kdy došlo k zapsání 

vlastnického práva následkem v pořadí druhé kupní smlouvy dříve, než v případě první 

smlouvy.[NS 22 Cdo 298/2001 (C 1490)]. Občanský zákoník navazuje na tyto judikáty, a 

proto v odstavci 2 výslovně stanovuje oproti odstavci 1 nutnost dobré víry od toho, 

jemuž bylo vlastnické právo zaregistrováno ve veřejném seznamu jako první osobě. Ta 

osoba, jenž získá nemovitost na podkladě vkladu do katastru nemovitostí a je 

obeznámena, že jiný má nárok na vklad věcného práva do veřejného seznamu, 

většinou nemůže mít dobrou víru. Toto pravidlo se uplatní i v případech, kdy osoba, 

která byla zapsána do katastru nemovitostí jako první, sice přímo nevěděla to, že také 

jiná osoba disponovala s nárokem na zápis do veřejného seznamu, avšak právní stav 

nebyl zcela jednoznačný (OGH 7 Ob 547/95). Z toho jednoznačně vyznívá, že ten, kdo 

podal žádost na přepsání do katastru nemovitostí dříve, i když uzavřel samotnou 

smlouvu s prodávajícím později, není možné, aby měl dobrou víru za předpokladu, že 

měl pouze pochybnost o tom, že jeho právo je v konkurenci s ,,lepším" (tím je míněno 

dříve vzniklé) právem jiné osoby na vklad do veřejného seznamu. V dobré víře nemůže 



37 
 

být osoba, která navedla původního majitele, aby porušil smlouvu s dřívějším 

smluvním partnerem, a to tak, že již jednou převedenou věc opět převede anebo 

nebude vědět (třeba jen z nedbalosti) o nároku na převedení vlastnického práva osoby, 

s níž uzavřel kupní smlouvu dříve a to obzvláště v případech, pokud tato osoba měla 

věc v držbě. (přehledně OGH 7 Ob 191/11f). 

Nabyvatel, jenž podepsal kupní smlouvu s převodcem první, ale žádost na zapsání 

vlastnického práva doručil jako druhý, nemůže být úspěšný za okolnosti získání 

vlastnického práva druhým nabyvatelem při splnění požadavků §1100 odst. 2, za 

předpokladu, že bude žádat zrušení rozporu mezi faktickým stavem a zapsaným 

stavem (§985 a 986). Pokud by osoba, jenž jakožto první doručila žádost na zápis do 

katastru nemovitostí, neměla dobrou víru a poté byla zapsána do katastru nemovitostí 

jako majitel, mohla by osoba se kterou byla kupní smlouva podepsána dříve, s velkou 

pravděpodobností žádat zrušení rozporu zápisu v katastru nemovitostí s reálným 

stavem § 984 - 986. 

     Tato zásada v §1100 odst. 2 se obecně aplikuje i za okolností chybějící speciální 

právní úpravy, také pro vícečetné převody věcí, které jsou zapsané ve veřejných 

registrech, to znamená nejen nemovitosti registrované v katastru nemovitostí. Můžou 

být zahrnuty i věci movité, jenž se evidují ve veřejných seznamech např. lodě, 

ochranné známky, průmyslové vzory apod. 

6.1 Judikatura 
     NS 26 Cdo 1836/2004 -U Smlouvy zabývající se převodem nemovitostí, jenž 

převodce převedl na druhou osobu, i když tu samou nemovitost dříve již převedl na 

třetí osobu, může nastat neplatnost z příčiny, že je v rozporu s dobrými mravy a to i v 

situaci kdy ke vkladu vlastnického práva podle v pořadí druhé kupní smlouvy nastalo 

dříve, než mohl nastat návrh na vklad u smlouvy, jenž byla uzavřena jako první. 

Dovolací soud se v této kauze s popsanou právní úvahou ztotožňuje. Tento závěr se dá 

využít i u právních vztahů zabývajících se smlouvami o převodech členských práv a 

povinností přidružených s členstvím v bytových družstev. 
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     NS 30 Cdo 1042/2012 : Pokud nastalo zcizení nemovitosti u více subjektů, přesněji 

řečeno dvojím převodem té samé nemovitosti, potom se vlastníkem nemovitosti stává 

ten, jenž jako první podal návrh na vložení zápisu smlouvy do katastru nemovitostí 

katastrálnímu orgánu. Bylo by možné uvažovat o neplatnosti smlouvy, jenž byla 

podepsána později a na jejímž podkladě bylo vlastnické právo k nemovitosti zapsáno 

do katastru, pokud by sledovala cíl (a ne pouze nevyslovenou pohnutku), jenž je v 

rozporu se zákonem anebo jej obchází nebo dokonce se příčí dobrým mravům dle §39 

Obč. Z. 1964. 

     Re 17/2000 - U smlouvy, která se zabývá převodem nemovitosti, nedochází k 

neplatnosti jen z toho důvodu, že převodce před tím převedl tu samou nemovitost na 

jinou osobu, pokud nenastal vklad vlastnického práva pro tuto osobu. 
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7 Jednotka 
    ,, § 1159 - Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na 

společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc 

nemovitá''. 

     Jednotka je nadále esenciálním pojmem bytového spoluvlastnictví, ve stejné míře 

jako jím byla v minulosti dle BytZ, stejným způsobem zůstal esenciálním pojmem dům 

(v minulosti i budova) jakožto věc nemovitá nebo pouze její část a jeho společné části ( 

v minulosti společné části domu). Pojem jednotka je legislativní zkratka, v nové úpravě 

se použije jak pro byt či nebytový prostor, jakožto skutečně ohraničené prostorové 

části domu. V nynější úpravě obsahuje jak prostory jako skutečně ohraničené úseky 

domu, tak část podílu na společných úsecích nemovité věci. Většinou se jedná o 

pozemek nebo dům, případně jen dům, za okolnosti, že je samostatnou nemovitou 

věcí. Společné propojení bytu se spoluvlastnickým podílem na společných partiích 

nemovité věci je popsáno v důvodové zprávě jakožto nerozlučitelnost obou částí 

jednoho celku, to znamená pouze jedné vlastnické části s vlastností nemovité věci. 

     Základ nové právní úpravy jednotky je založeno na všeobecné koncepci bytového 

spoluvlastnictví, jak je popsáno především v § 1158. Dle dřívějšího zákoníku jednotka 

nebyla nemovitostí a to z toho důvodu, že nebyla pokládána za samostatnou věc podle 

chápání § 118 odst. 2 Obč.Z. 1964,  avšak na druhou stranu v §3 odst. 2 BytZ bylo 

řečeno, že na právní úpravy jednotek se v podstatě vztahovaly zásady pro nemovité 

věci. V novém občanském zákoníku je už jednotka přímo definována jakožto věc 

nemovitá, to je výsledkem nové koncepce věcí obecně. 

     V důvodové zprávě je konstatováno rozšíření obsahu pojmu jednotka, jenž zůstala 

stále chápána za jediný vlastnický objekt, v minulosti byl vlastnickým objektem byt 

(nebytový prostor) a dále společné části domu a pozemek. Nová úprava jednotky 

obsahuje spoluvlastnickou část vlastníka jednotky na celku nemovité věci, jenž v celku 

vytváří jeden vlastnický objekt, ktrerýž to obsahuje objekty dílčí, to znamená byt i část 

podílu na společných partiích nemovité věci. Celek všech jednotek dohromady pak 

tvoří celkové bytové spoluvlastnictví nemovité věci. V minulosti právní úprava jednotky 



40 
 

v protikladu akcentovala byt či nebytový prostor, jenž byly propojeny s částí podílu na 

společných částech domu a popřípadě pozemku. 

     Jednotka obsahuje jak byt i nebytový prostor, tak i část podílu na společných 

partiích nemovité věci a současně obě tyto části (vlastnické objekty) jsou vůči sobě 

propojené a nelze je oddělit. Chtěl bych zejména podtrhnout, že pojetí jednotky je v 

prvé řadě abstraktní a až ve druhém sledu konkrétní. 

7.1 Evidence jednotek 
     Nové úpravě jednotky odpovídá taktéž i nová evidence jednotek, která se nachází na 

katastru nemovitostí. Současný katZ obsahuje ve svém § 3 ods. 1 písm. d) tímto 

způsobem popsanou jednotku podle ObčZ jakožto předmět záznamu v katastru 

nemovitostí, stejným způsobem odlišuje jednotku definovanou podle BytZ. V § 8 písm. 

e) KatZ se uvádí, že jednotka se eviduje popsáním budovy, ve které je vymezena (KatZ 

výraz dům nepoužívá), za podmínky, že tato budova není částí pozemku či práva stavby 

anebo popsaním pozemku či práva stavby za předpokladu, že je budova jeho součástí. 

Analogicky se eviduje taktéž rozestavěná jednotka dle písm. f) KatZ. Jednotka se musí 

rovněž evidovat číslem jednotky i jejím názvem. 

Jednotka jako nemovitá věc 

     Zákonodárce výslovně označil jednotku za věc nemovitou, což je rozdíl ve srovnání s 

minulou úpravou § 3 odst. 2 BytZ, podle niž se právní vztahy k jednotce upravují jen 

úpravami zabývajícími se nemovitostí. Největší změna je, že jednotka je definovaná 

jako samostatná věc podle nové koncepce věcí. Jednotka je v novém občanském 

zákoníku definována tak, že má zejména abstraktní charakter a obsahuje několik 

vlastních objektů, primárně část podílu na věci nemovité a až sekundárně taktéž 

územně vymezenou část domu, jedná se v podstatě o jistou analogii smlouvy o výkonu 

spoluvlastnických práv, avšak věcněprávní povahy. 
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8 Materiální	publicita	
     V této kapitole bych se chtěl věnovat zásadě materiální publicity. Neboť až na 

některé výjimky, jako jsou drobné stavby, se všechny nemovitosti musí zapisovat do 

katastru nemovitostí. A proto zásadu materiální publicity můžeme označit za jednu z 

esenciálních zásad katastru nemovitostí. 

     § 984 - (1) - Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným 

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

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

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

do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis 

     984 (2) - Pro nezbytnou cestu, výměnek a pro věcné právo vznikající ze zákona bez 

zřetele na stav zápisů ve veřejném seznamu se věta první odstavce 1 nepoužije  

     §984 upravuje zásadu materiální publicity, jenž se týká veřejných seznamů. Tato 

zásada je obzvláště ve státech střední Evropy považována za jednu z esenciálních 

zásad, na které stojí registrace věcných práv k nemovitostem, ne-li možná za 

nejdůležitější zásadu. 

     Na území našeho státu se začala uplatňovat tato zásada s účinností OZO (to 

znamená od 1.1. 1812), avšak jen v zúženém rozsahu, protože důvěryhodnost 

veřejných knih byla chráněna jen za takových okolností, pokud osoba, jenž jednala s 

důvěrou ve stav zápisu získala právo evidované ve veřejné knize singulární sukcesí od 

osoby, jenž toto právo již pozbyla (to znamená osobě, jenž popsané právo prapůvodně 

svědčilo). Za okolností, ve kterých evidované právo ve prospěch převodce ve veřejné 

knize tomuto převodci doopravdy nikdy nepatřilo, pak nefungovala ochrana ve 

prospěch dobré víry ve veřejné knize. 

     Od účinnosti OKZ (15.2. 1872) se tato zásada velmi změnila, protože začala být 

chráněna důvěra ve veřejnou knihu (po skončení konkrétních lhůt) bezvýjimečně - to 

znamená, že se nehledělo, jak bylo právo nabyto, zda úplatně či bezúplatně (viz 

Randa,s. 212 - 217) 
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     Po druhé světové válce se preferovaly užívací vztahy nad vztahy vlastnickými až po 

roce 1989 se znovu začala vytvářet snaha vést registr právních vztahů k nemovitostem 

takovými zásadami, jenž by zajišťovaly právní jistotu realitního trhu. Zákon č. 265/1992 

Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, bohužel způsobil 

posun velmi malého rázu, když v § 11 upravil, že osoba, která důvěřuje zápisu do 

katastru nemovitostí, který byl učiněn po datu účinnosti zákona č. 265/1992 Sb. se 

nachází v dobré víře, že zápis v katastru je roven reálnému stavu věcí, s výjimkou 

případu, že musel vědět, že zápis v katastru se liší od skutečnosti. S výše popsanou 

dobrou vírou bohužel byla spojena pouze možnost vydržení. 

8.1 Podmínky působení materiální publicity 
     Velmi podstatné jsou dvě ústavní zásady, jenž se využívají při získávání vlastnických 

práv k věcem, které jsou zapsané ve veřejném seznamu. První zásadou je ochrana 

vlastnického práva, která vyplývá z čl.11 LPS. Druhá zásada se nazývá právní jistota a 

ochrana dobré víry, jenž vyznívá z čl. 1 Úst. (dle čl.1 odst. Úst. je Česká republika 

právním státem. A znakem právního státu je bezpochyby zásada právní jistoty i 

ochrana práv, která byla nabyta v dobré víře). Bohužel tyto zásady se mohou v reálu v 

jistých situacích střetávat takovým způsobem, že se vzájemně vylučují a potom je 

nutné si vybrat, které zásadě se dá přednost- buď chránit vlastnické právo anebo 

chránit právní jistotu dobrověrného nabyvatele. Výsledkem tohoto dilematu se stal 

princip materiální publicity veřejných seznamů ( v dalším textu jen ,,materiální 

publicita''), jenž dává možnost, pokud se dodrží zákonem stanovené limity, abychom 

nabyli od neoprávněného. Tímto se narušuje princip nemo plus iuris ad alium transfere 

potest quam ipse habet a došlo k posunutí linie uplatnění ústavního principu právní 

jistoty ku prospěchu nabyvatelů, kteří jsou v dobré víře. Výsledkem tohoto posunutí je 

to, že dochází ke snížení ochrany skutečných vlastníků, kteří musejí počítat s 

esenciálním principem občanského práva - vigilantibus iura scripta sunt, to znamená, 

že právo náleží bdělým. 

     Nový občanský zákoník upravil několik podmínek, které jsou nezbytné k tomu, aby 

nedocházelo k přílišnému zvýhodnění práva nabyvatelů v dobré víře oproti právům 

reálných vlastníků, aby mohla nastat situace, že dojde k nabytí věci od osoby, jenž je 
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registrována jakožto vlastník ve veřejném seznamu, ale v reálu vlastníkem není. 

Přesněji řečeno jde o tyto případy: 

1) Nesoulad mezi reálním právním stavem a stavem, jenž je zapsán ve veřejném 

seznamu 

2) Získání práva se uskutečnilo na podkladě právního jednání 

3) Právní jednání, na podkladě něhož bylo právo získáno, bylo úplatné 

4) K nabytí práva došlo k dobré víře 

5) Právo bylo získáno od osoby, jenž byla zapsána ve veřejném seznamu 

6) nejedná se o výjimky dle §984 odst. 2 

7) Skutečný vlastník nebránil vlastní právo způsobem a ve lhůtách dle §985 či §986. 

8.2 Nesoulad mezi reálním právním stavem a stavem, jenž je 
zapsán ve veřejném seznamu 

     1) K nesouladu mezi reálným právním stavem a stavem, jenž je zapsán ve veřejném 

seznamu. Materiální publicita může působit jen v takových podmínkách, kdy vznikl 

rozpor mezi reálným a zaevidovaným právním stavem. Zaevidovaným stavem se 

chápou jen takové údaje, jenž jsou obsaženy v zápisech zapsaných do správného 

veřejného seznamu. Záznamy, které jsou obsaženy ve sbírce listin, nemohou být 

považovány za záznamy zaevidované ve veřejném seznamu, i když na jejich podkladě 

byly konkrétní zápisy realizovány. Nejdůležitější je obsah konkrétního zápisu a ne co je 

zapsáno ve sbírce listin. 

     Výjimečně může nastat situace, že zápis, jenž je ve veřejném seznamu, explicitně 

odkazuje na to, co je zapsáno v listině, která je založená ve sbírce listin (např. pokud by 

se jednalo o detailní upřesnění obsahu věcného břemene). V takovém případě je 

považováno za část zápisu i ty odstavce listiny, na kterou se v zápise poukazuje. To 

trefně vyjadřovala už právní literatura z první republiky : ,,Nestačí proto, je-li nějaké 

věcné právo propůjčeno v listině, jejíž opis jest založen ve sbírce. To působí jen mezi 

stranami přímo zúčastněnými na tomto právním jednání. Pro třetí osoby platí zásadně 
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jen to, co jest zapsáno v hlavní knize a z listiny to, čeho se dovolává zápis v hlavní knize 

(Hartman in Rouček, Sedláček, 1935, s. 526). 

     Z věcí, které se zapisují do veřejného seznamu jsou pro záměry §984 důležité jen 

záznamy o právním stavu věcí. To znamená, že materiální publicita nepůsobí v 

takových případech, pokud se rozpor mezi evidovanou a reálnou skutečností netýká 

záznamů o právech, nýbrž záznamů, které popisují technický stav, ekonomickou 

hodnotu nebo veřejnoprávní omezení, jenž se vážou k věci. Pokud se jedná o 

nemovitosti pak především údajů o rozloze, druhu pozemku nebo možnosti využití či 

možnosti ochrany (v dalším textu ,,jiné údaje''). Je velmi důležité rozlišovat tento druh 

záznamů o nemovitostech od informací právního charakteru. I když při změnách jiných 

záznamů je často nutný určitý právní proces (za příklad mohu zmínit přeměnu typu 

pozemku o rozloze nad 1000m, kdy je nutné potvrzení stavebního úřadu o přeměně 

využívání území), nemůžem tyto informace pokládat za informace, zabývající se 

právním stavem podle chápání § 984 odst. 1. 

     Pokud např. osoba, jenž získá vlastnické právo k nemovité věci a splní ostatní 

požadavky §984 odst.1 a následně se dozví, že např. pozemek je menší rozlohou, než 

jak je evidováno v katastru anebo stavba je pod památkovou ochranou, ačkoliv to v 

katastru zaneseno není, nemá právo při své obraně poukazovat na pasáž o materální 

publicitě nýbrž na části zabývající se omylem nebo vadou (podle konkrétnosti dané 

věci). 

     Za záznam o právním stavu nemovité věci je pro požadavek § 984 nutně chápat jen 

záznam o právech včetně záznamů, jenž na ně bezprostředně navazují (jako jsou 

informace o pořadí práv), jenž se do katastrálního úřadu vnášejí vkladem, záznamem či 

vybranými poznámkami. Z poznámek je nejdůležitější především poznámka o výhradě, 

jenž se zabývá upevněným strojem či jiným upevněným zařízením, které nejsou 

součástí nemovitosti, dále pak poznámky, zabývající se přednostními právy ke zřízení 

věcného práva pro jiné osoby a poznámky, které se zapisují současně s nakládáním s 

pořadím práv (např. poznámka upravující uvolnění zástavního práva či poznámka, 

která upravuje v jakém pořadí stojí zástavní práva). 
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     Rozdílnost mezi reálným stavem právních vztahů k věci evidované ve veřejném 

registru a evidovaným stavem je normální záležitostí, jenž nemůžeme zabránit. Důvody 

kvůli nimž vznikají tyto rozdílnosti můžeme roztřídit do čtyř skupin a to : 

- některá práva mohou vznikat nebo zanikat mimoknihovně 

- může až po uběhnutí jisté doby odpadnout právní důvod vzniku práva (obzvláště 

odstoupením, uplatněním relativní neplatnosti) 

-  od počátku neexistoval právní důvod pro vznik práva (obzvláště absolutní neplatnost 

nebo zdánlivé právní jednání, na jehož podkladě se provedl vklad do veřejného 

seznamu). 

- chyba při rozdílnosti mezi reálným a evidovaným stavem jsou důležitou skutečností, 

od niž se odvozují možnosti obrany osoby, které jsou tímto rozporem dotčené. 

     Záleží na úvaze zákonodárce, jak široce stanoví rozsah, v němž můžou práva, která 

se zapisují do veřejného registru vznikat či zanikat odděleně na zápisu do veřejného 

registru. Ten upraví, za jakých podmínek má zápis do veřejného registru konstitutivní 

účinky s odkazem na vznikání či zanikání práva - větší skupina konstitutivních zápisů se 

rovná menšímu rozporu reálného stavu s evidovaným stavem - například vydržení 

nebo promlčení, uběhnutí lhůty anebo splnění rozvazovací podmínky. Jedna z 

nejfrekventovanějších okolností, kdy nastává rozdílnost mezi reálným a evidovaným 

stavem právních vztahů k věci, která je zapsaná ve veřejném registru, je získání věci 

právním úkonem jen jednoho z manželů do společného jmění manželů. 

2) Získání práva se uskutečnilo na podkladě právního jednání 

     Zásadou materiální publicity jsou pod ochranou jen situace, ve kterých došlo k 

získání práva na podkladě právního jednání. Ostatní způsoby získání práv touto 

zásadou nejsou chráněny (mohou nastat situace, že by byly pod ochranou jinými 

způsoby podle speciálních předpisů). Materiální publicita nemůže být použita např. při 

získání práv děděním, nabývání práv při exekuční nebo soudní dražbě, vyvlastnění či 

podkladě jiného usnesení soudu nebo správního orgánu. Za smluvní získání není 
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považováno ani získání, které se uskutečnilo ve veřejné dražbě vykonané dle Veř. Dr. (k 

úpravě získání práva ve veřejné držbě viz. NS 21 Cdo 20/2005 a mnoho jiných judikátů 

Nejvyššího soudu. 

     O získání na podkladě právního úkonu se jedná nejen při dobrovolném uzavření 

smlouvy, avšak i za situace, když soud pravomocným rozsudkem nahradil vůli z jedné 

smluvní strany. I v takových situacích je výsledek soudního líčení  ,,jen'' uzavření 

smlouvy, ale věcné právo začne existovat až v momentě, kdy se k titulu připojí i 

specificky konkrétní modus (pokud se jedná o vznik věcných práv k nemovitostem na 

podkladě smlouvy, to znamená vkladem do katastru nemovitostí - viz NS 22 Cdo 

812/2000, NS 30 Cdo 2541/2006 nebo Vrcha, 2012, opačně NS 21 Cdo 530/2009). 

     Ochrana, jenž vyplývá z materiální publicity se nepoužije na právní úkony zdánlivé či 

neplatné. To znamená, že právní úkon musí být a v žádném případě nesmí existovat 

důvod způsobující jeho absolutní neplatnost, především pak nedostatek vůle, 

nedostatek svéprávnosti anebo zákaz nakládání s věcí, jenž vyplývá ze zákona či 

rozhodnutí orgánu veřejné moci. V minulosti se uvádělo, že ,,princip veřejné víry 

nechrání tam, kde nejde o nabytí, změnu nebo zánik knihovních práv skutkovými 

příběhy, nýbrž o důsledky nezpůsobilosti autorovy k právním činům (např. jeho 

nezletilost), třeba tato z knihy nebyla patrna'' (Randa, 1922, s. 209-210). Pokud 

nastane situace, že nakládající osobě se omezí právo nakládat s nemovitostí např. z 

důvodu, že byla informována o zahájení vyvlastňovacího řízení, ale do katastru 

nemovitostí se vůbec nezapsala správná poznámka, která by informovala o této 

skutečnosti, potom nebude nabyvatel nemovitosti ochraňován zásadou materiální 

publicity a to i v případě, že ze zápisu v katastru nemovitostí omezování vlastníka v 

jeho právech nijak nevyplývalo, a proto se tak jevil jakožto osoba, která má plné právo 

nakládání s nemovitostí. 

     Pod ochranou, ale nejsou všechny právní úkony, avšak jen takové, jimiž dochází k 

získání vlastnického či jiného věcného práva od osoby, která je zapsaná ve veřejném 

seznamu jakožto vlastník. Ochrana se proto nepoužije na ty právní úkony, které se 

týkají vlastnického práva, při niž nenastává změna vlastníka, ale jen se mění ,,vlastnická 
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struktura''. Za příklad může sloužit to, že není možné poskytovat ochranu, která 

vyplývá z materiální publicity úkonů, jímž vlastník rozdělil vlastní právo k domu i 

pozemku na vlastnické právo k jednotkám (§ 1164), anebo úkony, při niž manželé 

zvětší své společné jmění o nemovitost, jenž byla do té doby evidována ve vlastnictví 

jen jednoho z manželů (avšak on skutečně nevlastnil tuto nemovitost) nebo naopak 

pokud manželé zůžili své společné jmění o nemovitost a vypořádali se takovým 

způsobem, že se výše popsaná nemovitost stala majetkem jen jednoho z manželů. K 

podobným výsledkům je evidentně nutně dospět i za okolností zrušení či vypořádání 

spoluvlastnictví nebo odluky ze spoluvlastnictví, i když v tomto případě se okolnosti tak 

jednohlasně neprojevují. 

8.3 Právní jednání, na podkladě něhož bylo právo získáno, bylo 
úplatné 

     Dalším požadavkem, jenž ObčZ v §984 upravil, je úplatné právní konání. Je 

vycházeno z úvahy, že k narušení ochrany práva reálného vlastníka je nutné, aby byl 

dán reálný věcný důvod. Není to samotná dobrá víra nabyvatele v zápis evidovaný ve 

veřejném seznamu, avšak až to, že samotný nabyvatel by se vlastním chováním v 

dobrou víru poškodil. Ale poškození samotného nabyvatele nenastane (to znamená 

snížení jeho bohatství oproti době, které vlastnil před právním úkonem vykonaným v 

dobré víře) pokud by nabyvatel práva neposkytnul žádné plnění. V opačné situaci za 

předpokladu, že by nabyvatel vydal k získání věci či práva konkrétní peníze, ale věc 

anebo právo by nezískal z příčiny nedostatečného vlastnického práva na osobě 

převodce, přesněji zřizovatele věcného práva, a tím pádem by se nalézal v 

nezáviděníhodné situaci. Může nastat situace, že osoba, jenž samotné plnění přijala, 

nebude schopná jej vrátit, a ze samotné věci se nebude moci uspokojit, protože ta věc 

náleží jiné třetí osobě (tím je myšlen skutečný vlastník), vůči niž nabyvatel nevlastní 

žádnou pohledávku. 

     Nutnost úplatnosti se s poukazem na výše popsané projevuje jako velmi logické. Je 

tu však jedna obtíž, jakým způsobem rozlišovat úplatná konání od konání 

bezúplatných. Může se považovat v daném kontextu za úplatné právní konání u kupní 

smlouvy, když kupní cena luxusní nemovitosti je symbolická jedna koruna. A dá se 
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chápat za bezúplatné právní konání darovací smlouva, jímž převedou rodiče 

nemovitost na dceru, ale současně si vyžádaly služebnost doživotního bydlení spolu s 

reálným břemenem, jenž spočívá v několika úkonech péče o obdarované?   

     Existují dvě zásady v právní teorii, podle niž je možné právní jednání rozdělit na 

úplatné anebo bezplatné. Tou první je zásada subjektivní (někdy nazývána taktéž 

formální), podle této zásady je rozhodující, zda ,, určité plnění v závazku je stranami 

chápáno jako ekvivalent jiného plnění (subjektivní prvek)'' (Tégl, 2013). Avšak není 

důležité, nachází-li se obě plnění vůči sobě navzájem reálně (objektivně) ekvivalentně. 

     Podle druhé zásady o úplatnosti právního konání je rozhodováno podle skutečné 

ekvivalence plnění - jedná se o kritérium objektivní 

     § 984 musí velmi opatrně balancovat mezi ochraňováním práva skutečných 

vlastníků a na druhé straně ochraňováním dobrověrných nabyvatelů ( a to je i jeho 

podstata), dobrověrnému nabyvateli lze přiznat ochranu jen za okolností, kdy právním 

konáním, které bylo v dobré víře v zápis ve veřejném seznamu, došlo reálně, 

objektivně k jeho poškození. Z těchto argumentů logicky vyznívá, že z popsaných 

možností je nutné zvolit možnost objektivní. 

     Při zvolení objektivního kritéria je nutné si zodpovědět otázku, jak řešit situace, když 

mezi plněním a protiplněním se nevyskytuje uspokojivá hranice ekvivalence. Vědecká 

díla (obzvláště ta polská, vzhledem na inspiraci §984 polskou Ustawou o ksiegach 

wieczystych i hipotece) popisují tři základní možnosti řešení. Podle první možnosti se 

právní konání chrání úpravou materiální publicity jen v takovém rozsahu, ve kterém je 

úplatná - to znamená jen v takové míře, jenž odpovídá poskytovanému konání. Ve 

zbytku rozsahu se chrání reálný vlastník, důsletkem čehož vzniká podílové 

spoluvlastnictví dobrověrného nabyvatele a reálného vlastníka. Podle druhé možnosti z 

části úplatná právní konání úpravou materiální publicity nejsou chráněna. Třetí 

možnost pak pokládá za neúplatná (to znamená, že nejsou materiální publicitou 

chráněny) právní konání pouze takové u niž ,,stupeň neekvivalentnosti plnění ukazuje 

zcela ... jasně na neúplastnost jako jedinou příčinu jednání'' (Rudnicki, 2010, s.57-58). 
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     Soudy budou hodnotit, zda se v individuálních případech jedná o úplatné nebo 

neúplatné právní konání. Soudy budou přihlížet ke všem konkrétnostem dané kauzy a 

důkazní břemeno bude ležet na té osobě, která říká, že právní jednání je neúplatné 

(respektivě není úplatné). 

    Úplata nutně nemusí být uskutečněna jen v peněžní formě. Může být poskytována i 

v jiných přípustných formách. Může to být například hmotná věc, právo, pohledávka, 

služba nebo jakékoliv plnění, výsledkem něhož je to, že se majetek nabyvatele sníží, 

respektivě nezvýší i když jinak by se zvýšit měl. 

     §984 je postaven na myšlence, že každé právní konání lze logicky zhodnotit z 

pohledu úplatnosti. Avšak existují právní konání, jenž této myšlence odporují, protože 

nejsou vykonávány za účelem získávání majetkových hodnot, ale poskytnutí jistoty. Za 

příklad může sloužit zástavní smlouva. Nejvyšší soud v rozsudku 21 Cdo 1348/2005 

trefně konstatoval, že ,,zajištěním pohledávky pomocí zástavního práva se majetek 

zástavního věřitele nezvyšuje'' , a proto ,,nemá zástavní právo samo o sobě ... 

jakoukoliv vlastní majetkovou hodnotu. Právní význam má zástavní právo jen ve 

spojení se zajišťovanou pohledávkou, a to jen v tom smyslu, v jakém ovlivňuje její 

,bonitu'.'' Avšak postrádá-li zástavní právo finanční hodnotu, pak není možné 

odůvodněně vyžadovat, aby v kontextu s jeho zřízením byla poskytnuta jakákoli 

protihodnota. Z tohoto důvodu zástavnímu právu z pohledu úplatnosti nebo 

bezúplatnosti chybí jakákoliv logika. 

     Navzdory tomu je nutné takové hodnocení vykonat - §984 si to žádá. Se zřetelem na 

fakt, že samotný §984 se velmi inspiroval z polské Ustawy o ksiegach wieczystych i 

hipotece, potom je možné hledat pomoc u polských soudů či vědecké literatury. Polští  

právníci se totožně shodli, že nabytí zástavního práva je považováno jako jednání 

úplatné, odůvodnění je však spíše pragmatické a tudíž není příliš přesvědčivé (viz. Tégl, 

2013). Naše soudnictví bude muset nejspíše v této otázce najít vlastní řešení. Je vysoká 

pravděpodobnost, že cíl soudnictví bude předem existovat, protože právní jistota trhu 

s realitami si žádá, aby princip materiální publicity chránil i zástavního věřitele. Avšak je 
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nutné nalézt řešení, jak se dobrat k tomuto řešení na podkladě účinné právní úpravy a 

ne jenom společenské potřeby. 

     V české vědecké literatuře je k této otázce zajímavý názor, podle něhož ,,úplatnost 

zde bude tehdy, pokud zástavní věřitel dobrovolně vykonal něco, čím se ve prospěch 

jiného omezil ( např. poskytl úvěr, zápůjčku), respektivě na sebe vzal jiné hospodářské 

riziko'' (Tégl, 2013). 

     Další alternativou je vycházet z realizačního působení zástavního práva. Zástavní 

právo je možné v tomto ohledu chápat jako potencionální náhradu možného snížení 

vlastnictví zástavního věřitele k němuž nastane v případě nesplnění zajištěného 

závazku - jak snížení bohatství zástavního věřitele, tak jeho náhrada v následku 

realizace zástavního práva jsou zde však jen na úrovni možnosti v budoucnu. Ujednání 

zástavního práva je tak konáním potencionálně úplatným. 

8.4 K nabytí práva došlo v dobré víře 
     Dobrou víru ve správnost záznamů o právních vztazích, jenž se uveřejňují ve 

veřejném registru, považuje zákonodárce za základní zásadu materiální publicity. V 

dřívější dobách se taktéž označovala jako ,,poctivá důvěra v pozemkovou knihu''. 

Zabývá se souladem mezi reálným právním stavem a stavem evidovaným ve veřejném 

registru. Dobrou víru má osoba, jenž nevěděla a také při normální míře opatrnosti 

vědět nemohla, že se změnila oprávněná osoba následkem získání práva mimo registr 

nebo že tu neexistuje způsobilý právní důvod anebo, že tento právní důvod po jisté 

době přestal existovat. 

     Pod pojmem normální míra opatrnosti není možné chápat požadavek, aby osoba 

aktivně zkoumala, zda některá z těchto možností nenastala. Neexistuje žádná 

povinnost pro osobu, jenž zkontrolovala zápis ve veřejném seznamu, aby činila 

jakoukoliv další činnost proto, aby se utvrdila, zda odpovídá reálný stav tomu 

evidenčnímu. Především není nutné verifikovat, zda zápis ve veřejném registru souhlasí 

s listinou, podle niž byl proveden, či zda tyto listiny mají způsobilost být titulem k 

získání evidovaného práva. Opačný názor by se rozcházel s § 980 odst. 2, jenž 
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prohlašuje domněnku souhlasného stavu mezi evidovaným a reálným právním stavem 

a na smluvní strany by byl nepřiměřeně náročný. 

     Mimochodem již v minulosti odborná literatura i judikatura odmítala požadavek na 

verifikaci správnosti evidence, na niž se mají třetí osoby spoléhat. Na toto téma bylo 

uvedeno např. to, že ,,Nikdo není povinen srovnávati nesporný obsah knihy hlavní s 

obsahem sbírky listin'' (Svoboda, 1947, s.13), a taktéž, ,,kdo v poctivé důvěře nahlédne 

v pozemkové knihy ... , nesmí býti v této důvěře zklamán, t. j. nesmí proti němu 

zásadně platiti právní stav, který snad trvá mimoknihovně, ale který z knihy pozemkové 

není patrný, ač jde o knihovní práva. Kdyby tato zásada v knihovním právu nebyla 

provedena, pozbyly by zápisy veřejných knih svého významu, neboť by nestačilo 

nahlédnout do knihy, nýbrž by bylo třeba konati mimo to šetření, zda  se to, co je v 

pozemkové knize, shoduje se skutečným právním stavem'' (Svoboda, 1947, s. 49). Z 

tohoto textu je více než patrné, že základním důvodem materiální publicity veřejných 

registrů (veřejných knih) je, aby osoby samy nemusely zkoumat reálný právní stav a 

nebyly v právní nejistotě. 

     Nutnost zkoumání reálného právního stavu je vyloučena jen za takových podmínek, 

nenachází-li se zde objektivní důvody, jenž vyvolávají nedůvěru o souladu reálného 

právního stavu a stavu evidovaného. Takové důvody mohou vznikat především z 

fyzického stavu věci, jímž se zabývá právní konání (pokud jde o věc hmotnou). To 

znamená, že nabyvatel má povinnost být pozorný na indicie faktického rázu. U 

nemovitostí je nutné dávat důraz na to, aby zájemce o koupi osobně, fyzicky prohlédl 

nemovitost před jejím zakoupením, protože tato prohlídka může najít i některé právní 

vady, především pak vady, které jsou spojeny s rozsahem vlastnictví anebo užíváním 

věci cizími osobami. 

     Posuzování potřebné prohlídky u kupované nemovitosti je nutné rozhodovat podle 

konkrétností jednotlivého případu, bezpochyby bude úplně jiná v případě bytové 

jednotky pro osobní potřebu, v případě daleké nemovitosti, jenž se pořizuje z čistě 

investičního zájmu atd. V tomto směru je stále živá judikatura Nejvyššího soudu z první 

republiky, jenž se otázkami vztahu dobré víry nabyvatele a reálného stavu nemovitosti 
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v mnoha případech zabývala a podle detailů kauzy mohl reálný stav působit jak proti 

zájmům nabyvatele (v případě, kdy nebyl dostatečně pozorný anebo kdy neodvodil 

adekvátní závěry z reálného stavu), tak mohl působit i ve prospěch zájmů nabyvatele. 

Tak například Nejvyšší soud rozhodnutím Rv I 1134/24 rozhodl, že nabyvateli přizná 

ochranu práva před mimoregistr vydrženým věcným břemenem na podkladě důvěry ve 

veřejné registry, když konstatoval v zájmu nabyvatele mimo jiné, že ,, právě to, že cesta 

byla uzavírána, svědčí pro to, že třetím osobám bylo zabraňováno používati ji a bylo-li 

žalované potvrzeno, že není stížena právem třetích osob, neměla důvodu nevěřeti a 

konati další pátrání ''. V protikladu rozhodnutím Rv I 1306/26 dospěl k závěru, že jsou v 

neprospěch žalobce evidentní znaky užívání průjezdu jinými osobami a konstatoval, že 

,,nelze míti za náležitou opatrnost, když s posavadním majitelem ani s kýmkoli jiným, 

vůbec nemluviv, sám prohlížel jen z terasy tyto části, při zavřených dveřích tmavé a 

nesnadno přehlédnutelné. Kdyby byl si opatrně počínal, jak ho všechny popsané 

zevnější okolnosti k tomu měly, musel se o pravém stavu věci dověděti, zejména, že 

grémium jako vlastník sousedního domu užívá průjezdu vlastnicky, činí si na tuto 

plochu vlastnické nároky. Marně snaží se dovolatel přesvědčiti, že z těchto viditelných 

známek nemohl ještě býti zviklán ve své víře, že knihovní stav není v nesrovnalosti se 

stavem skutečným.'' 

     Dobrou víru ObčZ předpokládá, v § 7 je konstatováno: má se totiž za to, že ten, kdo 

jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Z toho vyplývá, že důkazní 

povinnost leží na osobě, jenž prohlašuje, že nabyvatel nebyl v dobré víře. 

     Podle druhé věty § 984 odst 1. se dobrá víra posuzuje k okamžiku, kdy právní 

jednání bylo učiněno. Vzniklo-li však věcné právo až vkladem do veřejného registru, 

pak v momentě doručení návrhu na zápis. To znamená, že zákon dobu, k niž se 

posuzuje dobrá víra, upravuje různorodě pro situaci, kdy právo vzniká vkladem do 

veřejného registru a jiným způsobem pro situaci, kdy právo vzniká separátně na vkladu 

veřejného registru. 

     Nejprve se druhá věta v § 984 (1) zaobírá případy, kdy se nabývá movitá věc, jenž je 

evidována ve veřejném registru, ale právo k ní evidencí do veřejného registru nevzniká 
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(např. ochranná známka, průmyslový vzor, užitný vzor atd.). Nemovitých věcí se 

zaobírá jen za předpokladu, pokud speciální předpis upraví, že k získání věcného práva 

k nemovité věci na podkladě právního úkonu není nutný vklad do veřejného registru 

(např. § 19 odst. 3 Př.Maj, podle něhož dochází k přesunu vlastnického práva k věcem z 

privatizovaného majetku na nabyvatele ke dni dohodnuté účinnosti smlouvy a do 

katastru nemovitostí se tyto přesuny zaznamenávají zápisem v registru. Je to záznam 

podle pravidel právní úpravy platné do 31.12. 2013 - pozn. L.V.) 

     Druhá polovina věty ( za středníkem) je příslušná pro letadla, námořní plavidla i 

drtivou většinu případů smluvního získání nemovitých věcí a práv k nim. 

     Je nepochybné, že v praktickém životě bude převažovat situace, kdy bude dobrá víra 

hodnocena k momentu doručení návrhu na zápis do katastru nemovitostí, což je 

nejvíce užívaný veřejný seznam. Proto je nutné se na tuto situaci více soustředit. Pokud 

má mít nabyvatel práva dobrou víru o evidenci zápisů k momentu doručení návrhu na 

vklad práva do katastru nemovitostí ( dále také ,, rozhodný moment ''), musí být v 

katastru nemovitostí k rozhodnému momentu zapsána jako vlastník osoba, jenž 

nemovitost převádí ve prospěch nabyvatele práva, anebo osoba v jiném postavení, 

které jí dává právo převádět nemovitost (může se jednat např. o svěřeneckého správce 

nebo státní organizaci, jenž má oprávnění spravovat majetek státu). Zápis, od něhož 

nabyvatel práva předpokládá oprávnění převodce, přesněji řečeno zřizovatele věcného 

práva k věci cizí, převádět nemovitou věc, musí být k přesnému momentu již vykonán - 

to znamená, že nakládající osoba musí být napsána v kapitole A listu vlastnictví. 

Nepostačuje, pokud by byl pouze doručen návrh na její zapsání, protože pouze 

přesvědčení žadatele, i když by bylo oprávněné, o tom, že zápis bude realizován, je 

nezbytné rozlišovat od dobré víry v údaje státem řízeném i zaručeném registru. Na tom 

nemůže změnit nic ani fakt, že bude-li uskutečněn vklad vlastnického práva ve 

prospěch nakládající osoby, provede se tak s právními účinky k momentu doručení 

návrhu na vklad, to znamená s právními účinky, jenž předcházejí doručení návrhu na 

vklad ve prospěch nabyvatele ( srov. např. Rudnicky, 2010, s. 41). 
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      Fakt, že nabyvatel vyvozuje z informace, jenž není v kritickém momentu ve 

veřejném registru uvedena ( z předpokládaného budoucího zápisu), by mohlo sice dát 

vzniknout jeho dobré víře, že nakládající osoba má oprávnění převádět nemovitou věc, 

avšak nejedná se o dobrou víru podle chápání § 984, jenž je vírou v to, že osoba mající 

oprávnění podle evidovaného stavu je osobou oprávněnou i podle stavu reálného. 

Dobrá víra, jenž vychází jen z předpokládaného učinění zápisu do katastru nemovitostí 

nemůže vést k narušení zásady nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse 

habet a k nabytí od nevlastníka. 

     Je rovněž nutné položit si taktéž otázku. Je možné vyloučit dobrou víru nabyvatele 

pokud by existovala vyznačená výstraha, že práva se dotýká změna, standardně 

vyznačená jako plomba. Polské zákony to upravují výslovně, a to takovým způsobem, 

že výstraha na doručení žádosti o zápis dobrou víru znemožňuje. ObčZ bohužel toto 

dilema výslovně neřeší, což umožňuje případně jiný závěr. 

      Polský závěr vypadá na první pohled logicky. Pokud je evidována výstraha, jenž 

znamená, že katastrálnímu úřadu byla podána listina, na jejímž podkladě by mohla 

nastat změna evidence práv v katastru nemovitostí, potom není možné se na aktuálně 

měnící se stav evidence spoléhat, a proto není možné z něj ani v dobré víře vycházet. 

Takový názor je však neadekvátně obecný i zjednodušující. V mnoha případech totiž 

změna o niž výstraha informuje, nemá žádnou souvislost s vlastnictvím nemovitosti 

(anebo i existencí jiného věcného práva). Neexistuje žádný důvod, proč by kupující 

neměl mít dobrou víru je z toho důvodu, prodávající např. doporučil návrh na vymazání 

věcného břemene, jenž bylo do té doby evidováno pro jeho zemřelého otce (aby 

dodržel povinnost ze smlouvy, že předá kupujícímu nemovitost bez jakéhokoliv 

břemene), přičemž k momentu doručení žádosti o zápis vlastnického práva pro 

kupujícího nebyla tato první žádost o zrušení věcného břemene katastrálním orgánem 

do té doby vyřešena. Podobně např. může dojít k doručení návrhu na vklad 

vlastnického práva ve prospěch nabyvatele označená výstraha na podkladě listiny, díky 

níž dochází k výměně pořadí zástavních práv atd. Z těchto příkladů vyplývá, že pouhé 

označení výstrahy na možnost změny zápisu, by nemělo být považováno samo o sobě 
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za vyloučení dobré víry, nýbrž pouze až ve spojení s důvodem, na jehož podkladě by 

byla taková výstraha vyznačena. 

     Je tedy možné shrnout, že za předpokladu pokud by byla podkladem pro označení 

výstrahy listina, podle niž by měla nastat změna zápisu vlastnického práva, potom není 

možné nabyvateli dobrou víru přiznat. Na tomto faktu by nemohlo změnit nic ani to, že 

by následné uskutečnění zápisu na podkladě této listiny bylo odmítnuto (konkrétním 

procesním postupem, jenž upravuje ten který způsob zápisu). Za předpokladu, že 

výstraha byla zapsána na podkladě listiny, jenž neupravuje vztah k otázce existence a 

trvání vlastnického práva nakládající osoby, potom není možné nabyvateli dobrou víru 

jen na základě tohoto zdůvodnění odepřít. 

     Posuzování dobré víry se stává obtížnější za předpokladu, pokud je na straně 

nabyvatele více osob, může se jednat např. o manžele, kteří nabývají do společného 

jmění manželů ( ,,SJM'' ), zástupce a zastoupený anebo právnická osoba, jenž má 

kolektivní statutární orgán. 

     Existují dvě alternativy, pokud by mělo nastat nabytí do SJM a pouze jeden z 

manželů by splňoval podmínku dobré víry. V prvé možnosti se nabytí vůbec 

neuskuteční, protože není umožněno nabýt do společného jmění, anebo v druhé 

možnosti získá vlastnictví pouze ten z manželů, jenž splňuje podmínku dobré víry. 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí NS 22 Cdo 4709/2009, kterým se zabýval otázkou 

dobré víry obou manželů při vydržení dospěl k závěru ve prospěch první alternativy ( v 

rozhodnutí je uvedeno, že ,, vzhledem k uplatnění principu solidarity je z hlediska zlé 

víry třeba pohlížet na manžele tak, že zlá víra i jen jednoho z nich vylučuje oprávněnou 

držbu, která by podle právní skutečnosti, o kterou se tato držba opírá, měla vyústit v 

nabytí věci do SJM''). 

     Je nutné se taktéž zaobírat otázkami dobré víry při zastoupeních. V tomto případě 

se uplatňuje zásada, že nenachází-li se v dobré víře sám zastoupený, potom není 

rozhodná případná dobrá víra samotného zástupce ( §436 odst. 2). Může nastat 

situace, že zastoupený nebude informován o skutečnostech, jenž vylučují jeho dobrou 

víru, o niž se standardně doví zástupce při svých jednáních za zastoupeného (např. při 
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samotném prohlížení nemovitosti). Potom se bude k této zlé víře zástupce přihlížet i u 

zastoupeného. Výjimka je jen u případu, když byl zástupce informován o důvodu, jenž 

vylučuje dobrou víru, již před samotným vznikem zastoupení. 

     Pokud by byla nabyvatelem právnická osoba, použije se § 151, podle něhož pokud 

mají dobrou víru členové orgánu právnické osoby potom se přičítá dobrá víra samotné 

právnické osobě. Z této úpravy bohužel není jasné, co nastane, pokud by pouze někteří 

ze členů orgánu právnické osoby nebyli v dobré víře. V důvodové zprávě je na toto 

téma uvedeno, že ,,musí být důraz položen na dobrou víru toho orgánu, který 

rozhoduje, neboť toto hledisko je pro závěr o existenci či neexistenci dobré víry 

právnické osoby právně významné''. Tato citace se však evidentně týká jen situace, kdy 

mají právnické osoby více jednočlenných statutárních orgánů. Potom bude postačovat, 

nachází-li se v dobré víře člen konajícího statutárního orgánu. Pokud se však rozhoduje 

kolektivní orgán popsaná úprava nám příliš nepomůže. Zde nám musí podat pomocnou 

ruku odborná literatura k § 337 OZO (viz Spáčil, 2004), jenž k této úpravě říká, že pokud 

je kolegiální orgán ,,rozhoduje poctivost  (nebo nepoctivost) většiny členů orgánu 

(Rouček, Sedláček a kol., 1936, s. 138). 

     Za předpokladu, že za právnickou osobu při získávání věcného práva rozhodují 

ostatní osoby než jsou členové statutárního orgánu, především zaměstnanci, bude se 

posuzovat dobrá víra podle smluvního zastoupení (§ 436 odst. 2). 

     Pokud bude svěřenský správce konáním nabývat věcné právo na účet svěřenského 

fondu, pak bude nutné, aby měl dobrou víru svěřenský správce, popřípadě správci. Je 

zcela nepodstatné zda je zakladatel v dobré či špatné víře anebo obmyšlený. Úprava § 

984 explicitně dává ochranu jen osobě, jenž získala věcné právo, pokud se však jedná o 

konání na účet svěřenského fondu v tomto případě, ale žádná taková osoba neexistuje, 

protože majetek jenž je ve svěřenském fondu není ani ve vlastnictví obmyšleného, ani 

ve vlastnictví správce, ani ve vlastnictví zakladatele. Ale protože je nutné na 

svěřenského správce se ,,dívat jako na toho, kdo vykonává plně vlastnická práva k ... 

věci'' (Pihera, 2012), je nutné jeho konání dát i ochranu, která vyplývá ze zásady 

materiální publicity. 



57 
 

     Je nutné rozlišovat konání, jímž zakladatel svěřenský fond vytvořil od získání 

konáním svěřenského správce na účet svěřenského fondu. Takovému konání není 

možné poskytovat ochranu, která plyne z materiální publicity veřejných registrů, i když 

s poukazem na úzkoprofilový charakter tohoto majetku je nesnadné najít konkrétní 

argumenty. Jedním z odpovídajících argumentů by však pravděpodobně mohl být 

bezúplatnost tohoto úkonu. 

8.5 Právo bylo získáno od osoby, jenž byla zapsána ve veřejném 
seznamu 

     Nabyvatel je chráněn materiální publicitou při získání od osoby, která je zapsána ve 

veřejném seznamu. Tato podmínka je velmi přesně vyjádřena v rozhodnutí polského 

Nejvyššího soudu III CKN 471/01 ze dne 11.9. 2003 (nepubl., zprostředkovaně Rudnicki, 

2010, s. 41), když konstatoval, že jen ten nabyvatel, který, je chráněn materiální 

publicitou pozemkových knih. 

     Avšak může se vyskytnout případ, pokud osoba, jenž je evidovaná ve veřejném 

registru jako vlastník už evidentně není vlastníkem, a proto nabyvatel uzavře smlouvu 

nikoliv s touto osobou, avšak s jejím právním nástupcem. Za předpokladu, že tento 

právní nástupce osoby, která je doposavaď evidována ve veřejném registru má k 

dispozici všechny nutné doklady a na jejich podkladě by mohl být zaevidován jako 

vlastník, potom nebude bezpodmínečně nutné takovouto předchozí evidenci provést a 

je možné udělat přímo zápis na nabyvatele [viz § 17 odst. 1 písm. g) Kat. Z.]. Nabyvatel 

v tomto jednání nabývá právo od osoby, jenž není evidována ve veřejném seznamu 

jako majitel, ale může doložit, že tato osoba je majitelem, kterým se stal 

mimoknihovně. (Takovýto postup není realizovatelný za okolností, pokud se k získání 

práva právním nástupcem evidované osoby žádá vklad do katastru nemovitostí, to 

znamená u dvou převodů, které následují po sobě).  

     Za takových okolností je bezvýznamné z pohledu §984  názor nabyvatele na to, že 

nakládající osoba začala být reálně vlastníkem, založené na listině, jenž dokládá vazbu 

mezi nakládající osobou a jejím právním předchůdcem evidovaným ve veřejném 

seznamu, ani to že nabyvatel měl dobrou víru, že souhlasí zápis o právním předchůdci 
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nakládající osoby s reálným stavem. To z toho důvodu, že od tohoto subjektu (právního 

předchůdce nakládající osoby) nabyvatel věcné právo nenabývá. S využitím § 17 odst. 1 

písm. g) KatZ nabyvatel zrychluje průběh svého zápisu tak, že přeskočí zápis osoby, od 

niž právo získává a současně se tímto aktem ochuzuje o výhody materiální publicity 

katastru nemovitostí. Pokud by se nabyvatel chtěl chránit zásadou materiální publicity, 

musel by trvat na tom, aby došlo nejprve k zapsání jeho právního předchůdce do 

katastru, a teprve po tomto aktu podat žádost o vklad svého vlastnického práva 

(Rudnicki, 2010, s. 55) 

     Ochrana, která vyplývá z materiální publicity katastrálního úřadu se neposkytuje 

právním konáním, jímž by mělo nastat získání věci od osoby, která se vydává za osobu 

evidovanou v katastru nemovitostí. Není vůbec rozhodné, jestli se nakládající osoba 

pokouší o úmyslný podvod anebo se jedná jen o nechtěnou záměnu osob, které mají 

shodné identifikační údaje. Protože ani v prvém ani ve druhém případě se nesplnila 

podmínka, že je nabýváno od osoby, jenž je oprávněná podle evidovaného stavu. 

Nabyvatel musí vždycky dbát na správnou verifikaci totožnosti nakládající osoby a její 

sto procentní ztotožnění s osobou, která je zapsána v katastru nemovitostí. 

     Za předpokladu, že by listina byla plagiát, samozřejmě není možné o materiální 

publicitě katastrálního úřadu vůbec přemýšlet. 

8.6 Účinky materiální publicity 
     Zásadou materiální publicity nejsou chráněny všechny osoby, jenž na tom mají 

zájem, především pak ne převodce (srov. Heropolitánska a kol., 2013, s. 16). Má 

působnost jen na ochranu nabyvatele, což ObčZ formuluje slovy ,,ve prospěch osoby, 

která nabyla věcné právo''. Z tohoto textu taktéž vyplývá, že není možné působení 

materiální publicity proti zájmům nabyvatele. To přesněji řečeno znamená, že pokud 

by byla věc evidována v katastru nemovitostí a podle evidence by byla zatížena 

konkrétním věcným právem, jenž v reálu již neexistuje, avšak nebylo z katastru 

nemovitostí vymazáno a nový nabyvatel nemá tušení, že to věcné právo již zaniklo, 

nezískává tím vůči němu toto věcné právo žádné účinky. 
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     Vymazání práv, které zanikly, i když s jejich účinky počítal nabyvatel z důvodu stavu 

zápisu na katastru nemovitostí, princip materiální publicity nebrání. Ovšem protikladné 

působení je povoleno - nabyl-li nabyvatel např. panující pozemek, v jehož zájmu je 

evidována služebnost v katastru nemovitostí, jenž ale v reálu dávno zanikla, nabyde i 

právo, které bylo založeno touto služebností. Služebnost tím pádem znovu ožívá (srov. 

Rudnicki, 2010, s. 54). Toto se nevztahuje na okolnost, pokud by služebnost přestala 

existovat z příčiny trvalé změny (viz důvodová zpráva k původnímu § 1290 - 1293).  

     Dvojí alternativou se projevuje působení v zájmu nabyvatele - pozitivní anebo 

negativní. Pozitivní působení materiální publicity nastává za okolností, pokud by osoba, 

která nebyla reálným vlastníkem věci anebo reálným oprávněným, převedla či zřizovala 

věcné právo což by vedlo ke vzniku práva nabyvatele. Za předpokladu, že by právní 

konání vedlo ne k  převedení či zřízení věcného práva, ale opačně k jeho zrušení, 

potom je za působení materiální publicity považován zaniknutí tohoto práva. V obou 

alternativách, ať už se jedná o vzniknutí či zaniknutí práva, je následkem působení 

materiální publicity to, co mělo nastat podle obsahu právního jednání. 

     Práva k věci cizí, jenž nebyla evidována v katastru nemovitostí jsou negativním 

působením materiální publicity rušena, i když v reálu na převáděné věci vázla. Vůči těm 

osobám, které nevěděli, že evidovaný právní stav neodpovídá reálnému stavu 

právnímu ,,knihovní právo, které v pozemkové knize není, ač snad mimoknihovně 

vzniklo, neexistuje¨ (Svoboda, 1947, s.51). Za takových okolností nastává získání 

vlastnického práva v širším objemu, než jaký odpovídá realitě, protože tento rozsah je 

roven stavu zápisů v katastru nemovitostí. Podobné působení materiální publicity se 

projevuje i znovuožitím zaniklé nebo také promlčené, ale ne vymazané služebnosti za 

předpokladu, kdyby nabyvatel panující nemovitosti počítal s jejich existencí podle 

záznamů v katastru nemovitostí. 

     Za okolností, kdy není získáno vlastnické právo, ale věcné právo k cizí věci, působí 

taktéž negativní účinky materiální publicity na pořadí práv. V polské literatuře je 

uveden záznam o nemovitosti, která byla obtížena dvěma zástavními právy, přičemž 

první z nich bylo vyškrtnuto bez právního důvodu a následně bylo zapsáno další 
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zástavní právo, se závěrem, že ,,zástavní právo vymazané na základě předpisů o 

materiální publicitě vůči novému zástavnímu právu vyhasíná a získává pozici za ním, 

avšak nevyhasíná vůči zástavnímu právu, které bylo zapsáno jako druhé v pořadí a má 

vůči němu lepší pořadí'' (Heropolitanska a kol., 2013, s. 17). Právní literatura i 

judikatura k OKZ se shodují na tom, že ,,když po neplatném výmazu přední hypotéky 

kdo jiný později bona fide nabyl zástavního práva neb i vlastnictví statku; proti těmto 

osobám přednější hypotekář ve sporu nezvítězí''(Randa, 1922, s. 160 - 161) anebo, že 

reálný právní stav ,,musí co do pořadí ustoupiti zápisů, jichž si vymohli zásadou 

chránění'' (Rouček, Sedláček a kol., 1935, s. 541). Nejvyšší soud rozhodnutím Rv I 

552/40 shledal, že v případě, kdy po zapsání vkladu zástavního práva nastalo zpětně k 

doplnění vkladu o přednosti nájemního a předkupního práva, to : ,, zápis ten, pokud se 

jim určuje pořadí, jest vůči žalobkyni bezúčinným''. 

     Rozdělení působení materiální publicity na pozitivní nebo negativní není úplně 

vystihující, protože i pozitivní účinky mohou působit k zrušení věcného práva. Ožití 

práva, které zaniklo je potom do těchto tříd svízelně podřaditelné, protože jeho zásada 

je stejná jako u negativních účinků, ale následek – znovu opětovné vzniknutí práva - je 

zřejmě pozitivní. Přesnější by tak bylo mluvit o účincích přímých - to znamená účincích, 

které jsou zamýšlené a vyplývávající z významu předmětného právního konání a 

účincích, které jsou nepřímé a vedlejší, ne však méně důležité. 

     Z § 984 odst. 1 je velmi obtížné vyčíst existenci nepřímého působení materiální 

publicity, ale je možné ji dovodit především z odstavce 2 §984. V tomto odstavci jsou 

totiž vypočtena práva, vůči nímž se první věta odstavce nevztahuje, a to nezbytná 

cesta, výměnek a věcné právo, jenž vzniká ze zákona bez ohledu na stav evidence v 

katastru nemovitostí. Není možné domýšlet, jaké jiné následky by oproti těmto právům 

mělo mít to, že první věta odstavce 1 se na ně nebude užívat, než že budou existovat 

dál, navzdory tomu, že nejsou vedeny v katastru nemovitostí a nabyvatel o nich 

nevěděl a ani o nich vědět nemohl. 

     Jiná věcná práva musí v důsledku a contrario přestat existovat. Mimochodem to 

vyznívá taktéž z důvodové zprávy, ve které se uvádí k zdůvodnění výjimky pro právo 
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nutné cesty, že jeho záměrem je potvrdit vlastníkovi sousední nemovitosti řádné 

spravování či řádné hospodaření s jeho nemovitostí a k tomuto cíli ,,by vlastník 

zatíženého pozemku mohl zabránit, pokud by po právní moci rozhodnutí o zřízení 

práva nezbytné cesty, ale ještě před jeho záznamem v katastru nemovitostí pozemek 

prodal nebo jinak úplatně převedl jinému''. 

     Je nutné se zamyslet zvlášť na působení materiální publicity za okolností, kdy je 

vlastníkem věci podle zápisu v katastru nemovitostí jen jeden z manželů, ale v reálu je 

věc předmětem společného jmění. Rozdílnost mezi zapsaným stavem a stavem 

reálným potom spočívá v tom, že z evidence z katastru nemovitostí není evidentní 

omezení vlastnického práva jedním z manželů tím samým vlastnickým právem 

druhého. To znamená, že nabyvatel sice nabyde od osoby, jenž má oprávnění s věcí 

nakládat jak podle evidovaného, tak podle reálného stavu. Podle reálného stavu se 

však toto oprávnění omezuje souhlasným stanoviskem druhého z manželů za 

okolností, pokud by nešlo o konání v standartních záležitostech (§ 714 odst. 1) - typický 

příklad nakládání s nemovitou věcí. Za těchto okolností bude následkem materiální 

publicity chráněn nabyvatel proti tomu manželovi, jenž v katastru nemovitostí není 

evidován, jenž bude spočívat v zákazu dovolati se z jeho strany úspěšně relativní 

neplatnosti právního konání, kteréžto nebylo vykonáno s jeho souhlasem ( § 714 odst. 

2). 

8.7 Poměr k § 1107 
     Zásada zániku práv, která nejsou zapsaná v katastru nemovitostí, při převádění věcí 

je v ObčZ zdvojena v § 1107. Zde je uvedeno, že ten, kdo nabude vlastnické právo, 

přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu. Jiné 

závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno anebo 

stanoví-li tak zákon a dále, že závady, které nepřejdou, zanikají. Upravuje se na dvou 

místech ObčZ to samé, ale trochu rozdílně. 

     Vliv § 1107 je evidentně širší, než jak je tomu u § 984. §984 chrání jen nabyvatele, 

kteří získali věc zatíženou právem neregistrovaným v katastru nemovitostí za úplatu, 
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naopak § 1107 neodlišuje úplatné a bezplatné získání vlastnického práva, a tím se 

rozšiřuje ochrana nabyvatele i na bezúplatné případy právních konání. 

     Důležitější je, ale otázka, zda zaniká nezapsané právo podle § 1107 definitivně 

anebo za okolnosti, kdy byla nepřítomnost jeho registrace v katastru nemovitostí 

způsobena vyškrtnutím udělaným bez právního zdůvodnění, jej lze zvrátit návodem 

podle § 986. Pokud by nebyla přiznána tato možnost oprávněnému z vyškrtnutého 

věcného práva, pak by to znamenalo, že např. pokud by zástavní právo bylo vyškrtnuto 

na podkladě zfalšované listiny a tímto ,,očištěná'' věc byla okamžitě další osobě 

převedena, tím by byla ztracena pro zástavního věřitele jakákoliv šance domoci se 

svého práva. 

     Další problém je, můžou se dle § 1107 zrušiti i ta práva, jenž podle § 984 nezanikají 

(viz komentář k odstavci 2). V § 1107 je uvedeno, že přejímá závady nabyvatel 

,,stanoví-li tak zákon''. pokud nemá § 1107 úplně zrušit účinky druhého odstavce § 984, 

je nutné dojít k závěru, že § 984 odst. 2 stanovuje jinak ve smyslu § 1107. 

     Taktéž bych chtěl upozornit, že účinnost § 984 je odložena k 1.1. 2015 (§ 3064), ale 

§ 1107 začal působit již od 1.1. 2014. Tím pádem začne docházet k zániku 

neevidovaných práv účinností § 1107 navzdory tomu, že dosud nedoběhla lhůta 

vyměřená vlastníkům i jiným oprávněným osobám k tomu, aby opravili v katastru, tak 

aby se rovnali reálnému stavu. 

8.8 Vyloučení působení principu materiální publicity 
     § 984 odst. 2 zakazuje působení zásady materiální publicity vůči určitým typům práv, 

jimi jsou: 

právo pro nezbytnou cestu 

výměnek 

věcné právo, které vzniká ze zákona bez ohledu na stav evidence katastru nemovitostí 
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     Tento výčet práv je uzavřený (taxativní), to znamená, že jej lze rozšiřovat pouze 

zákonem. Vůči všem nevypočteným věcným právům působí materiální publicita 

takovým způsobem, že může vyvolat zánik. 

     Právo nezbytné cesty – Autoři nového občanského zákoníku zdůvodnili výjimku pro 

právo nezbytné cesty tím, že je nezbytně nutné zajistit, aby nemohlo nastat zaniknutí 

v čase od jeho vzniku a zápisu do katastru, protože potom by ,,vlastník sousedního 

pozemku musel o zřízení nezbytné cesty žalovat znovu :  nikoli proto, že by se změnily 

věcné důvody, pro něž se nezbytné cesty domáhal a pro něž mu bylo vyhověno, ale 

proto, že se změnil vlastník pozemku, přes který má nezbytná cesta vést“. Tato úvaha 

autorů je jistě správná, ale nebyla důsledně provedena. Toho samého výsledku totiž 

majitel pozemku získá tehdy, když pozemek, na němž by mělo právo nezbytné cesty 

začít existovat převede v mezičase po vydání rozsudku, ale před nabytím právní moci. 

V tom případě, ale osoba, jenž právo nezbytné cesty získala soudním rozhodnutím, se 

nemůže domoci ochrany, protože v čase převádění pozemku její právo do té doby 

neexistovalo a oproti nabyvateli není pravomocný rozsudek závazný. Více účinnější 

úpravou de lege ferenda by bylo, když by poznámce, jenž se zapisuje do katastru 

nemovitostí, o tom, že je prováděno soudní řízení, jehož účelem je zřídit právo 

nezbytné cesty, bylo přiznáno podobné působení jako u poznámky dovolání se 

neúčinnosti právního konání dle § 599 anebo poznámce spornosti dle § 985. To 

znamená rozhodnutí vyhlášené v soudním řízení, o němž poznámka informuje, má 

působnost vůči každé osobě, jejíž právo bylo zaevidováno do katastru nemovitostí 

následně, co bylo požádáno o zápis poznámky. 

     Výměnek.  V tomto případě argumentuje důvodová zpráva podobně jako u práva 

nezbytné cesty, jenž je založena na možnosti jeho mimoknihovního vzniku. Přesněji 

řečeno je připuštěno jeho založení v rámci soudního rozhodnutí o zrušení a následném 

rozdělení spoluvlastnictví. Z pohledu efektivity tohoto řešení je možné odkázat na 

předchozí odstavec.   

     Důvodová zpráva považuje za věcná práva vznikající ze zákona bez ohledu na 

evidenci zápisů v katastru nemovitostí především ,,veřejnoprávní omezení, která 



64 
 

vznikla v minulosti pro uložení různých sítí (rozvod plynu, vody, tepla, telefonní vedení 

apod.), která se nikdy nezapisovala ani do pozemkových knih, ani do katastru 

nemovitostí''. Tento výčet práv je pouze demonstrativní, velkou podmnožinou této 

výjimky jsou předkupní práva ze zákona. Lze uvést jako příklad předkupní právo pro 

stát, kraje či obce dle §101 Stavebního zákona, dále dle § 61 Ochraně přírody a krajiny i 

dle § 13 Státní ochrany památkové péče, předkupní právo státu, oboustranné 

předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku pozemku ke stavbě 

dle § 3056 nebo oboustranné předkupní právo stavebníka k pozemku i vlastníka 

pozemku k právu stavby dle § 1254. 
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9 Zákonný	požadavek	písemné	formy	
     V této kapitole bych chtěl pojednat o zákonem stanovené nutnosti písemné formy 

při převodu nemovitostí. 

     § 560 - Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí 

věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo 

ruší 

     Písemná forma, při právním konání předvídá listinu nazývanou taktéž ,,písemnost'' , 

ale i podpis konajícího. Písemné znaky jsou písemnou formou nebo písemností 

předpokládány a to bez zřetele na typ písma i jazyka v niž byla písemnost napsána. Za 

písemnost je považována taktéž listina napsaná již v mrtvém jazyku, zahraničních 

znacích, ale i v písmu pro slepce. Za předpokladu, že to zákonodárce nebude výslovně 

stanovovat, není podstatné, jakým způsobem byla písemnost zhotovena, např. : vlastní 

rukou, psacím strojem, computrem anebo jakkoliv jinak. Není podstatné, z jakého 

druhu materiálu byla písemnost vyrobena. Standardně se jedná o papír, ale za 

písemnost lze pokládat taktéž řečové znaky na jiném předmětu či materiálu. Na 

stejnou úroveň jako písemnost jsou postaveny projevy učiněné i jinými prostředky ( 

§562 a §563). 

     Pokud je složena listina z několika stránek (listů) je nutné, aby byla mezi nimi 

vzájemná souvislost. Svázání (propojení) jednotlivých stránek není nutné ke splnění 

podmínky písemnosti. Pokud by bylo více písemností je nutné vyjít z toho, že základem 

platnosti je dodržování povinnosti písemné formy u hlavní listiny. Ta ale musí výslovně 

odkazovat na to, že existují vedlejší písemnosti nebo přílohy. 

     Podobně jako za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. je evidentně 

připuštěno zachování nutnosti písemné formy i za okolností, že projev vůle se učinil 

dálnopisem, telegrafem nebo elektronickou formou (§ 562). Obzvláště je možné 

takovou formu dávat na roveň formě písemné, pokud by se jednalo o standartní právní 

styk a právní konání by splňovalo i jiné formální náležitosti, především podpis. Je 

nepochybné o tom, že za předpokladu, že si strany zvolili takovouto formu, nelze 

ničeho namítat. Pokud by nastala nejasnost důkazní břemeno by leželo na té osobě, 
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která by tvrdila vady takto vykonaného právního jednání. Písemnost, přesněji řečeno 

zákonnou formu si za těchto okolností (tj. u věcných práv k nemovitostem) vynucuje 

zásadu publicity, protože věcná práva je nutné zapisovat do katastru nemovitostí. 

9.1 Zřízení, převod, změna a zrušení věcného práva 
     Co je považováno za převod, zřízení, zrušení a změnu věcného práva, vyplývá ze 

třetího oddílu občanského zákoníku. Důležité je, že i za předpokladu, že se smlouva 

prvořadě nezabývá těmito právními jednáními, je nutné dodržet písemnou formu 

takového konání jako celku. V reálu lze totiž sotva fyzicky rozpojit jen jeden díl od 

zbytku. Identifikace stran by totiž byla za takových okolností z velké pravděpodobnosti 

na jiném místě, takže by nebylo možné splnit požadavek určitosti a srozumitelnosti 

jiným způsobem než vykonáním kompletní takové smlouvy v písemné formě. 

9.2 Judikatura k písemné formě 
     Jedná-li se o právní úkon, pro nějž je nařízena písemná forma, musí z textu listiny 

(na které se projev zaznamenal) vyplývat jednoznačnost obsahu projevu vůle. 

Nepostačuje, pokud si účastníci právního vztahu uvědomují, co obsahuje vůle, pokud 

to není objektivně vědomé osobám, jenž nejsou účastníky právního vztahu. (NS 25 Cdo 

2927/2011)   

     Pokud je v zákoně stanoveno, že smlouvy zabývající se převodem nemovitostí musí 

být v písemné formě, vyplývá z toho, že vůle zabývající se takovým převodem vyvolá 

zamýšlené právní následky jen za takové podmínky, byla-li projevena písemně. 

Současně s tím se musí účastníci projevy na téže listině. Z toho je evidentní, že smlouva 

nebude uzavřena v následku jakékoliv brzké proklamace adresáta návrhu (obláta) na 

přijetí návrhu, avšak jen v následku proklamace projevené písemnou formou na stejné 

listině, jako navrhnutí na uzavření smlouvy. Vůči absentujícímu navrhovateli se návrh 

stává účinným až od momentu, kdy mu byl doručen návrh na uzavření smlouvy jenž byl 

podepsán adresátem návrhu. To znamená i kdyby adresát podepsal návrh na uzavření 

smlouvy, jenž byl doručen od absentujícího navrhovatele a o podepsání by 

navrhovatele informoval, nebude smlouva uzavřena do té doby než podepsaný návrh 

nedorazí navrhovateli. (NS 30 Cdo 3520/2008) 
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     Při převodech nemovitostí není ověřování podpisů účastníků smluv podmínkou 

platností těchto smluv. (KS Plzeň Co 304/65, Rc 25/66) 
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10 Důsledky	nabytí	vlastnického	práva	
§ 1106 - Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená 

     Úprava § 1106 náleží ke společnému ustanovení o převodu vlastnického práva, to 

znamená, že upravuje jak převody věcí, které jsou jednotlivě určené, tak i genericky 

určených věcí, ale i převody věcí movitých a nemovitých i těch, které se zapisují nebo 

nezapisují do katastru nemovitostí. 

     Úprava § 1106 vyhlašuje jednotnou filozofii převodu vlastnického práva. To 

znamená, že zákonodárce stanovil jeden moment, v němž nastává převod vlastnictví se 

všemi důsledky, které mají účinky mezi stranami smlouvy, avšak i vůči jiným třetím 

osobám (erga omnes). V tento moment ztrácí původní vlastník v podstatě všechny 

práva i povinnosti k věci a naopak nabyvatel je získává. Pokud je řečeno v zákoně o 

právech, myslí se tím především právo s věcí disponovat ( a to dokonce i právo věc 

zlikvidovat), právo věc držet, užívat a požívat, ale i právo, které ochraňuje vlastnické 

právo, kompenzaci škody při poničení věci, právo žádat bezdůvodné obohacení za 

předpokladu, že cizí osoba používá věc bez jakéhokoliv právního důvodu, apod. Nová 

vlastník získává k momentu převodu povinnosti, především pak povinnosti snášet 

škody, které váznou na věci (v rámci podmínek upravených v § 1107), ale i povinnosti, 

jenž vyplývají z ústavně zakotveného principu ,,vlastnictví zavazuje'', to znamená 

především povinnosti nenarušovat jiné vlastníky ve výkonech jejich práv, dokonce i 

např. povinnost vydržet omezování svého vlastnického práva, které se uskutečňuje pro 

veřejný zájem a to i vyvlastnění (§ 1037 - 1039) 

     I když to zákon explicitně nedovoluje, je možné za určitých okolností důsledky, které 

plynou z § 1106, dohodou měnit anebo vyloučit. Jde ovšem spíš o výjimky - příklad - 

pokud se uzavře smlouva o převodu nemovitosti, mohou si strany ujednat, že dojde k 

užívání nabyvatelem ještě před momentem, než nastane zápis do katastru nemovitostí. 

Taktéž se mohou strany dohodnout, že i když nastane převod vlastnického práva bude 

převodce dále věc používat na základě jiného právního vztahu (např. na podkladě 

obligačního právního titulu). Tím samým způsobem může nastat, že se následek 

jednotného převodu veškerých práv a povinností k momentu převedení vlastnického 
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práva vyloučí i zákonem např. v alternativě, pokud by se věřitel bývalého vlastníka 

úspěšně domáhal stanovení relativní neúčinnosti jeho právního konání anebo pokud 

by se platně odstoupilo od smlouvy. V takových alternativách k převedení vlastnického 

práva nedochází, tím pádem ani v momentu převedení nemohl nabyvatel získat 

všechna práva i povinnosti, která souvisejí s vlastnictvím. 

     Moment převedení vlastnického práva standardně blízce souvisí s přechodem 

nebezpečí škody na věci, avšak nemusí bezpodmínečně spadat v jedno (porovnání s § 

2121 pro převedení konkrétně stanovené movité věci). 
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11 Zápis	do	katastru	nemovitostí	
     V této kapitole bych se chtěl zaměřit na zápis do katastru nemovitostí, neboť jak 

bylo řečeno výše, až na některé výjimky (drobné stavby) se všechny nemovitosti musí 

evidovat v katastru nemovitostí. Je tedy zřejmé, že zápis patří mezi esenciální prvky při 

prodeji nemovitostí. 

     Zápisy, které se zabývají právy se do katastru realizují záznamem, vkladem anebo 

poznámkou. 

     Vkladem se registrují práva vlastnická ( na podkladě darovacích, kupních anebo 

směnných smluv, potvrzení dědictví či příklepy autorizovaných licitátorů v dražbách, 

ale i rozsudky soudů, které určovaly vlastnictví, vydrženími apod.), věcná břemena, 

práva staveb, zástavní práva, budoucí zástavní práva, podzástavní práva, budoucí 

výměnky, přídatná spoluvlastnictví, správy svěřenských fondů, zákazy zcizení i zatížení, 

vzdání se práv na náhrady škody na pozemcích a rozdělení práv k nemovitostem na 

vlastnická práva k jednotkám. Z vedlejších ujednání u kupní smlouvy se vkladem 

zapisují předkupní práva, výhrady vlastnických práv, výhrady práv zpětné koupi i práv 

zpětného prodeje, výhrady práv lepšího kupce i ujednání o koupích na zkoušku. Pokud 

o to požádá vlastník či nájemce (pachtýř, avšak ten pouze s kladným souhlasným 

stanoviskem vlastníka), eviduje se vkladem nájem (pacht) 

     Úplně celé vkladové řízení, by se dalo obrazně připodobnit k navlékání žetonů na 

delší nit. První žeton se rozumí podání návrhu na vklad, druhý nastává zaplombováním 

nemovitosti a tak se postupuje krůček po krůčku, žeton za žetonem až je dílo hotovo. 

Rozhodnutí zabývající se povolením vkladu práva i jeho zapsáním do katastru 

nemovitostí se může nazvat završením vkladového řízení. S přihlédnutím na fakt, že 

trvání kompletního řízení trvá řádově několik dní, právní účinek zápisu právních vztahů 

začíná po povolení vkladu nazpátek až k momentu, kdy byl návrh na zápis doručen 

kokrétnímu orgánu. 

     Zápis záznamem, který se uskutečňuje do katastru nemovitostí, je úplně jiný a 

používá se pouze u mimořádně specifických případů a vlastníků (obce, stát a kraje), kdy 

nenastává změna vlastníka, ale má účel i potřebnost zaznamenávat příslušnost 
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organizačních subjektů státu a státních organizací při hospodaření s majetkem státu, 

při správě nemovitostí, které jsou vlastněny státem, při správě majetku hlavního města 

Prahy, jenž byl svěřen městským částem hlavního města Prahy, při správě majetku 

statutárních měst, jenž byly svěřeny obvodům či městským čtvrtím statutárních měst, 

při správě majetku, které je vlastněno územním samosprávným celkem a jenž byl 

předán organizačnímu subjektu do správy. 

     Oproti vkladovému řízení zápis záznamem není zatížen poplatky a rozdíl je taktéž i 

při analyzování listiny předložené k záznamu. Návrh na záznam doručuje ta osoba, jenž 

má na provedení záznamu právní důvod a především návrh se musí doložit listinou, 

jenž doloží právo, jenž má býti díky záznamu zapsáno. Na podkladě výše popsaného 

doručeného návrhu se katastrální úřad dozví, jestli v doručené listině nejsou 

nesrovnalosti jak v psaní tak v počtech, jestli je listina bez evidentních chyb a jestli není 

v rozporu s předchozími zápisy v katastru. Pokud dojde k zápisu záznamem, pak 

nedochází k rozhodování, záznam obsahuje pouze evidenční hodnotu a v případě, že 

by listina nesplňovala požadavky pro provedení zápisu záznamem, je doručiteli zápisu 

písemnou formou řečen důvod, pro nějž nebyl záznam uskutečněn a listina, jenž se 

měla stát základem pro uskutečnění zápisu záznamem, je mu zpětně doručena. 

     Třetí možnost zápisu do katastrálního úřadu je zápis poznámkou. Zapsáním 

poznámek v katastrálním úřadu k nemovitostem nebo osobám se upozorňuje na 

právně důležité skutečnosti, jenž jsou propojeny s registrovanými nemovitostmi anebo 

s jejich majiteli. Okamžitě se zapisuje poznámka k osobě (rozhodnutí o exekuci, 

vyhlášení rozhodnutí o úpadku či prohlášení konkurzu apod.) a to na všechny listy 

vlastnictví, na niž je osoba, kterých se poznámka dotýká zapsána jako vlastník a 

upozorňují, že je zakázáno nakládání s nemovitostmi. 

     Poznámka k nemovitosti má velký informační význam k poměru k určité nemovitosti 

(spojuje se svěcí), zapisují se z nejrůznějších příčin a jejich výčet je celkem značný. 

Mohou mít souvislost s výkony rozhodnutí (pak dochází k zápisu na podkladě např. 

příkazu exekutora k prodeji nemovitosti), s pozemkovou úpravou či expropriačními 

řízením avšak taktéž mohou podávat informace o ujednáních ve spojení s věcnými 
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právy (např. výhrada upřednostňující pořadí pro jiné právo). Taktéž se zaznamenává 

poznámkou k nemovitosti ujednání výhradou, že stroje či jiné připevněné zařízení 

(např. solární desky) nejsou součástí nemovitosti (§ 508) anebo sjednání o odložení 

zrušení spoluvlastnictví (§ 1154). 

     Výraznou pozornost si zasluhuje poznámka spornosti, jenž je spjata se zásadou 

materiální publicity a je důležitou záchranou za okolností, není-li stav zaregistrovaný v 

katastru roven s reálným stavem. Z tohoto důvodu věnuji poznámce spornosti poslední 

kapitolu (§ 985). 
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12 §	985	-	Poznámka	spornosti	
     Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, 

může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat se odstranění nesouladu; 

prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. 

Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo 

zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala. 

12.1 Rozpor mezi zaevidovaným a reálným právním stavem 
     Cílem úpravy zapsané v § 985 je vyřešení situace, kdy je v nesouladu stav evidovaný 

v katastru s reálným právním stavem. Příčiny takového rozporu je možné dělit do 4 

částí  

- došlo k chybnému zápisu do katastru nemovitostí 

- nastala počáteční nepřítomnost právní příčiny pro vznik práva ( zdánlivost nebo úplná 

neplatnost právního konání, na jehož podkladě se provedl zápis do katastru) 

- vznikla možnost mimokatastrálního vzniknutí nebo zaniknutí práv 

- dodatečný zánik právního důvodu pro vznik práva (uplatnění relativní neplatnosti, 

odstoupení) 

     K úpravě prvních dvou alternativ není § 985 evidentně určen. Pokud se jedná o 

nesoulad mezi evidovaným a reálným právním stavem, jenž nastal špatným zýpisem, 

potom žádost na jeho zrušení se musí uplatňovat konkrétními postupy dle 

veřejnoprávních úprav upravujících vedení katastrálního úřadu popřípadě ve správním 

soudnictví. Úpravu k vyřešení tohoto druhu nesouladu je nutné hledat v části práva 

veřejného, ne práva civilního. 

     V druhé alternativě, kdy rozdílnost mezi evidovaným a reálným právním stavem 

nastala tak, že se tu od začátku nevyskytl žádný platný právní důvod pro vznik práva 

(zápis bez právního zdůvodnění), je pak řešen v § 986 

     Úprava § 985 řeší jen případy, kdy tu je zápis, jenž prvotně vycházel z řádného 

důvodu, který souhlasil s reálným právním stavem, ale poté zanikl právní důvod tohoto 
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zápisu anebo zapsané právo mimoknihovně odpadlo při případném souběžném zrodu 

práva pro jinou osobu), došlo k jeho omezení ( zrodem jiného práva), anebo se naopak 

rozšířilo (zaniknutím práva, jenž věc zatěžovalo). Za těchto okolností je osoba, která má 

dotčené věcné právo, oprávněna žádat odstranění rozporu dle § 985 

12.2 Úřad kompetentní k vyřešení rozporu 
     Úprava § 985 přiděluje osobě, jejíž věcné právo je rozporem mezi evidovaným a 

reálným právním stavem dotčeno (dále taktéž ,, dotčená osoba''), oprávnění žádat 

zrušení tohoto rozporu. Není však uvedeno, u kterého úřadu státní moci má žádat 

dotčená osoba své právo. S poukazem na to, že se jedná o zrušení rozporu mezi 

reálným právním stavem a stavem evidovaným v katastru, přichází v úvahu myšlenka, 

že by se mělo jednat o úřad státní moci, jenž spravuje konkrétní katastr. Tato úvaha 

však musí být bezpodmínečně odmítnuta. Z toho důvodu, že se jedná o otázku bytí či 

nebytí vlastnického anebo jiného věcného práva, to je otázka, k jejíž rozhodnutí nejsou 

kompetentní úřady státní moci spravující jednotlivé katastry, protože mají v tomto 

ohledu pouze evidenční pravomoc, ale pouze soudy. Tento výsledek navíc vyznívá 

taktéž z § 12, podle něhož se každý, kdo se domnívá, že je ve svém právu zkrácen, 

může žádat ochranu u úřadu veřejné moci, přičemž pokud není v legislativě upraveno 

jinak, je tímto úřadem veřejné moci soud. Pro tuto situaci potom ani ObčZ ani ze 

zákonů upravujících řízení jednotlivých katastrů nic jiného nevyznívá. 

     pokud je soud úřadem, u něhož může dotčená osoba žádat zrušení rozporu, pak je 

nutné si zodpovědět otázku, jakým druhem žalobního návrhu se tak má učinit. 

Doslovná interpretace zákona by mohla přinést domněnku, že se jedná o žalobu na 

zrušení rozporu mezi zapsaným stavem v katastru a reálným právním stavem, jenž by 

byla namířena proti orgánu státní moci vedoucímu příslušný katastr, protože v jeho 

záznamech se nesouladný rozpor vyskytuje. To ale nekoresponduje s podstatou 

problému. Protože příčina rozporu je to, že nastal vznik, změna anebo zánik práva 

evidovaného v katastru nemovitostí, jedná se v reálu spor o to, které osobě toto právo 

svědčí nebo zda existuje či neexistuje. Bude se tedy jednat o určovací žalobu, jímž se 

budou domáhat. 
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- reálný vlastník věci proti osobě evidované v katastru, že je vlastníkem věci anebo 

- oprávněná osoba z věcného práva neevidovaného v katastru oproti evidovanému 

vlastníkovi věci, že toto právo existuje anebo 

- evidovaný vlastník oproti evidovanému oprávněnému z věcného práva určení, že 

zmíněné právo bylo zrušeno anebo promlčeno 

     Podobně se postupovalo i u poznámky rozepře dle § 69-71 OKZ, kdy doslovná citace 

znění § 69 by svědčilo tomu, že za okolnosti promlčení práva se má jednat o žalobu o 

výmaz, naopak v reálu byla za těchto okolností podávána begativní určovací žaloba ( 

Hartmann in Rouček, Sedláček, 1935, s. 541). 

     Protože žaloba za účelem určení existence práva se používala ke zrušení rozporu 

mezi reálným a evidenčním právním stavem i za minulé právní úpravy, na první pohled 

se nic nezměnilo. Avšak nové právo přeci jen rozdíl přineslo. Žalobou ve smyslu § 985 

není možné srovnávat s žalobou podle chápání § 80 písm. c) OSŘ, jenž je podmíněna 

existencí akutního právního zájmu na žádaném určení.  

     Protože podání zmíněné žaloby má základ přesně v § 985, lze ji projednávat bez 

nutnosti toho, aby žalobce tvrdil a dokazoval akutní právní zájem na žádaném určení 

(podobně jako u žaloby o určení nezákonnosti veřejné povinné dražby). V tomto 

případě je nutné si uvědomit, že žalobcem dle § 985 se může stát jen osoba, jenž je 

rozporem mezi reálným a evidovaným právním stavem dotčena na svém věcném 

právu. Za předpokladu, že by na určení existence věcného práva podala žalobu osoba, 

jenž vedou k tomuto jednání jiné příčiny (je pro ni nutné zvolení práva vlastnického z 

pohledu uplatnění jejích vykonatelných pohledávek formou soudního vykonání 

rozhodnutí prodejem nemovitostí - viz NS 22 Cdo 1180/2003 nebo NS 22 Cdo 

1377/2001), pak by to byla již standartní určovací žaloba podle § 80 písm. c) OSŘ. 

Realita, že v § 985 se píše jen o uplatnění práva osobou, která má dotčené věcné 

právo, neznamená zákaz podávání žalob o určení existence věcných práv jinými 

osobami, tyto jiné osoby, ale oproti osobě dotčené ve svém věcném právu musejí 

prokazovat akutní právní zájem na žádaném určení. 
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12.3 Pasivní a aktivní legitimace k podání žalob 
     Z reality, že účelem žaloby je odstranění rozporu mezi evidovaným a reálným 

právním stavem, můžeme s jistotou vyvozovat, kdo má stát na staněžalobce i 

žalovaného. Na žalobcově straně musí stát osoba, jenž svědčí reálný stav, to znamená 

ta osoba jíž právo náleží, ale v katastru nemovitostí není vůbec evidováno anebo je 

evidováno pro jinou osobu nebo je vlastník nemovitosti omezený cizím právem, jenž by 

ale z příčiny jeho zrušení evidováno býti nemělo. Na žalované straně potom musí z 

logického důvodu stát osoba, v jejiž prospěch svědčí evidovaný právní stav - to 

zanmená ta osoba, která je evidována jako vlastník či jiný oprávněný, i když jím v reálu 

není, anebo reálný vlastník, jenž dle zápisu není omezován věcným právem k věci cizí, 

ačkoliv by ve skutečnosti měl být omezován. 

     u společného jmění manželů, zákonodárce upravil, že pokud se jen jeden z manželů 

domáhá určení, že věc je součástí společného jmění manželů, potom se musí účastnit 

řízení i druhý z manželů, který může být jak na straně žalobce tak na straně žalované 

(viz NS 22 Cdo 2614/2008). 

12.4 Zaznamenání poznámky rozepře do katastru nemovitosti  
     Pouhé uplatňování práva u soudu příslušnou žalobou, ale není k ochraňování práv 

dotčené osoby dostačující. Dokonce ani žaloba, kterou podal reálný vlastník, přesněji 

řečeno oprávněný z věcného práva k věci cizí proti tomu, komu svědčí evidovaný 

právní stav rozporný s reálným stavem a dokonce i rozsudek na podkladě takové 

žaloby vyhlášený by totiž sám o sobě neměl účinek vůči třetím osobám, jenž by nadále 

nabývaly práva od osoby evidované v katastru. Žalobce má sice právo navrhnout 

změnu účastníků na žalované protistraně, ale za předpokladu, že by nově žalovaný své 

právo nabyl podle norem § 984, potom by se žalobce vůči němu nemohl ničeho 

domoci. Jen zveřejnění sporu v katastru nemovitostí - to znamená označením 

poznámkou rozepře, může zajistit žalobě účinky vůči třetím osobám. 

     Od momentu, kdy došla orgánu, jenž vede katastr nemovitostí, žádost o zapsání 

poznámky rozepře, je právo dotčené osoby pod ochranou práva proti třetím osobám 

(ale jen za podmínky, že bude ve sporu úspěšná). V úpravě § 985 větě druhé dochází k 
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rozšíření subjektivních mezí závaznosti soudních rozhodnutí z účastníků řízení (§ 159a 

odst. 1 OSŘ) také na všechny osoby, které měly zapsané právo do katasru nemovitostí 

od okamžiku, co dotčená osoba podala žádost o zápis poznámky rozepře. Podobná 

úprava byla zvolena taktéž při řešení poznámky dovolání se neúčinnosti právního 

konání dle § 599. 

     Není dostačující doručit pouze žádost o zapsání poznámky(aby katastr mohl 

poznámku rozepřepře zapsat), ale současně se musí i prokázat, že dotčená osoba 

uplatnila své právo u soudu - to znamená musí předložit důkaz o podání žaloby, jenž 

bude odpovídat obsahem. 

     Poznámka se zruší na podkladě rozhodnutí určující exitenci práva, jenž vydal soud v 

řízení o žalobě, na jejímž podkladě se poznámka zapsala a to současně se zápisem 

práva osoby, jenž byla dotčena na podkladě rozhodnutí soudu, proti kterému se nelze 

odvolat a kterým se žaloba dotčené nosoby zamítla anebo se řízení zastavilo. 

12.5 Působení poznámky rozepře 
     Poznámka rozepře má působení pouze do budoucnosti, to znamená jen proti 

osobám, jejíž právo se zapsalo do katastru nemovitostí následně, co dotčená osoba 

podala žádost o zapsání poznámky rozepře. Oproti osobám, jenž měly zápis práva před 

doručením žádosti o zapsání poznámky rozepře, ale až potom, co nastala 

mimoknihovní změna práva, rozhodnutí vyhlášené ve sporu, jenž je poznámkou 

rozepře poznamenán nepůsobí. Neznamená to, ale že by reálný vlastník anebo 

oprávněná osoba z věcného práva nemohla oproti těmto osobám domoci svého práva, 

je to však podmíněno, že tyto třetí osoby nejsou chráněny zásadou materiální publicity 

(§ 984) 

     Je nutné odlišovat mezi alternativou, zda oproti jistým osobám má účinek 

rozhodnutí o právu a alternativou, že vůči těmto osobám má účinek vlastní právo. Z 

hmotněprávního pohledu se jedná v obou alternativách o účinku práva reálného 

vlastníka nebo jiné oprávněné osoby, oproti třetím osobám, rozdíl je ale z pohledu 

procesního. Když zákonodárce upraví, že oproti jistým osobám má působnost 

rozhodnutí o právu, potom tyto osoby nemusí být účastníky soudního řízení, tímto 



78 
 

ustanovením ( v tomto případě větou druhou § 985) totiž nastává k nabytí dalších 

subjektivních mezí závaznosti soudního rozhodnutí. Pokud působí oproti konkrétním 

osobám právo, aniž bylo současně určeno, že oproti těmto osobám má účinnost i 

rozhodnutí o právu, potom pak, jestli jsou splňovány podmínky pro působení práva, 

musí rozhodovat soudy a osoby, oproti nímž má právo působit, musí být zúčastněné na 

soudním řízení Z reálného stavu, že oproti konkrétním osobám má působit právo, tedy 

není možné vyvozovat, že oproti těmto osobám má působnost i rozhodnutí o právu 

(nejsou-li účastníky řízení a není-li tu speciální ustanovení zákona, jenž na ně 

subjektivní meze závaznosti soudních rozhodnutí rozšiřuje). A opačně z reálného stavu, 

že rozhodnutí má působit oproti konkrétním osobám, není možné vyvozovat, že práva 

se není možné domáhat i oproti osobám jiným. 

     Za dané okolnosti tedy rozhodnutí o právu má působnost oproti osobám, jejichž 

právo bylo zaevidováno do katastrálního úřadu následně, co byla podána žádost o 

zaevidování poznámky rozepře. Právo reálného vlastníka nebo jiného oprávněného 

však má působnost i oproti osobám, jenž své právo získali před požádáním o 

zaevidování poznámky rozepře, ale následně, co nastala mimoknihovní změna práva, 

aniž by splňovaly normy § 984. 



79 
 

Závěr 
     Cílem této práce byl prodej nemovitostí a to jak podle starého, tak i podle nového 

občanského zákoníku. Nejprve jsem zaměřil svou pozornost na definici nemovitosti a 

následně na prodej nemovitosti podle starého občanského zákoníku. 

     Vzhledem k tomu, že od 1. ledna letošního roku nabyl účinnost nový občanský 

zákoník, přeorientoval jsem svoji pozornost na tento kodex. Oproti oběma dřívějším 

socialistickým občanským zákoníkům je vidět velký posun. Jednou z těchto 

nejviditelnějších změn je znovuzavedení zásady superficies solo cedit. Nejprve jsem se 

domníval, že tato úprava je velmi zdařilá. Historický vývoj ukázal, že je praktické, aby 

byl majitel pozemku i na něm stojící budovy jedna a tatáž osoba. Ale po zralé úvaze mě 

napadli taktéž protiargumenty, které zde uvádím. 

     Domnívám se, že by právo mělo pokud možno kopírovat skutečnost a ne obráceně, 

že by se skutečnost měla přizpůsobovat právnímu stavu. Dle mého skromného názoru 

vzniklo za více než 60 let předchozích dvou zákoníků ke značné realizaci oddělení 

vlastnictví stavby od pozemku. A i když vlastníci pozemků nebo staveb na nich stojících 

mají předkupní právo, situace se již nikdy nesjednotí a vždycky tu budou výjimky. 

     Taktéž si myslím, že i např. za první republiky šlo kolikrát kupci hlavně o stavbu a o 

pozemek tu šlo až na druhém místě (př. při koupi zemědělského statku šlo kupci 

především o statek a půdu koupil jen proto, že na něčem statek stát musel). Pokud by 

tento statek stál o kus dál na jiné parcele, tak by tedy koupil jinou parcelu. Z toho dle 

mého zdravého selského rozumu vyplývá, že mělo smysl zachovat oddělení stavby od 

pozemku. Navíc tento stav existuje více než 60 let, v jehož důsledku odpovídá reálná 

situace okolo vlastnictví nemovitostí. Z těchto důvodů se domnívám, že mohla zůstat v 

platnosti dosavadní platná úprava superficies non solo cedit. 

     Ale i v novém občanském zákoníku u zásady superficies solo cedit existují výjimky - 

podzemní stavby se samostatnými účelovým určením, energetické sítě a další 

nemovitosti (§ 498 od 1). Dle mého mínění dává zásada superficies solo cedit smysl jen 

tehdy, je-li i povrchem chápán prostor pod pozemkem, protože za takových okolností 

mohou vzniknout identické problémy, jaké byly za starého občanského zákoníku s 
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povrchovými stavbami (za předpokladu odlišného vlastníka stavby od vlastníka 

pozemku). 

     Další velká změna v novém občanském zákoníku přinesla ustanovení, že právo je (za 

přesně stanovených podmínek) věc. Již v úvodu jsem se zmínil, že věcmi jsou od 1. 

ledna 2014 i práva. Tento jev v českém právu neexistoval více než 60 let. České právo k 

tomuto jevu zatím nemá aktuální judikaturu a právní obec byla doposud zvyklá na věci 

alespoň s nějakým hmotným základem. Je velmi pravděpodobné, že ještě nějakou 

dobu bude trvat, než se ,,zčeřené vody'' příchodem nového občanského zákoníku 

uklidní. 

     I přes popsané výtky si myslím, že nový občanský kodex oproti tomu minulému je 

pro české občanské právo jistě přínosem. Z druhého pohledu i přes dlouhá léta, kdy byl 

vytvářen, není dokonalým občanským zákoníkem a pravděpodobně není ideálním 

právním nástrojem pro občany, pro nějž má být primárně určen. Ti také (dle mínění 

hlavního autora) mohou mít s používáním nového občanského kodexu v běžném životě 

nesnáze. 

     Na úplný závěr bych chtěl znovu zdůraznit, že mnoho institutů jsem zmínil velmi 

letmo nebo vůbec ne, a že tato práce ani neměla od počátku ambice vyčerpat plně 

danou problematiku, která je natolik široká, že by vystačila i na rigorózní práci. 
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Anotace 
     Práce rozebírá problematiku prodeje nemovitostí a to jak podle zákona č. 40/1964 

Sb., tak podle zákona č. 89/2012 Sb. a srovnává oba kodexy. Nejprve se věnuje 

pozornost definici nemovitosti a prodeji dle zákona č.40/1964 Sb. Ale většina zájmu je 

věnována kodexu č. 89/2012 Sb., zejména nejvýraznějším změnám. Prace se zabývá 

zejména novou zásadou superficies solo cedit i jejím vlivem na prodej nemovitostí, 

dále pak definicí nemovitosti. Ale i materiální publicitou, poznámkou spornosti a 

požadavkem písemné formy při převodu nemovitosti. Diplomová práce v závěru 

srovnává vybrané instituty a porovnává klady i zápory, jenž nová úprava přinesla.  
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Abstract 
This thesis analyzes the problem of real property selling in the legal sense under Act No. 

89/2012 Coll. compared to Act No. 40/1964 Coll. and also contains their comparison. Firstly, 

the definition of real property and its transfer under Act 40/1964 Coll. is being examined. This 

paper deals particularly with new principle of superficies solo cedit and influence it has on real 

property selling, as well as with real property definition. Further issues covered are material 

publicity, note of disputability and requirement of written form upon transfer of real estate. At 

the end this thesis compares selected legal concepts and pros and cons brought by new 

legislation. 
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Legal regulation of sale of property - comparison of current civil code and the 
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